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1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 
 

 

1.1 Kallion lukion missio  

 

Kallion lukio on monipuolisesti yleissivistävä, moniarvoinen ja yhteisöllinen koulu, joka antaa 

opiskelijoille hyvät jatkokoulutusmahdollisuudet ja jolla on ilmaisutaidon erityistehtävänsä vuoksi 

valtakunnallista merkitystä.  

 

1.2 Kallion lukion visio 

 

Kallion lukio on valtakunnallisesti vetovoimainen lukio kaupunginosan ja Helsingin ytimessä. 

Ajanmukaisen ja perinteitään arvostavan kouluyhteisön perustana ovat tieto, taito ja taide. Oppimis-

tulokset ovat korkeatasoisia. 

Kalliolaiset ovat aktiivisia yhteiskunnallisia toimijoita, jotka ottavat vastuuta itsestään ja toisistaan. 

Kallion lukio on moniarvoisuuteen, ihmisarvoon ja yhteisöllisyyteen nojaava työympäristö, jossa 

jokainen voi turvallisesti oppia, kokeilla ja kasvaa.   

 
1.3 Arvot   

 

Arvostetaan monipuolista yleissivistystä ja valmiutta jatkuvaan oppimiseen; tuetaan myönteistä 

kasvua aikuisuuteen. 

 

Rakennetaan suomalaista kulttuuria ja identiteettiä; edistetään kulttuurien välistä vuorovaikutusta. 

 

Kunnioitetaan jokaisen ihmisarvoa ja edistetään tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta; ei hyväksytä 

häirintää, väkivaltaa, syrjintää tai rasismia. 

 

Pidetään huolta turvallisesta opiskelu- ja työympäristöstä sekä yksilön ja yhteisön hyvinvoinnista. 

 

Kouluyhteisössä vahvistetaan osallisuutta ja vastuunottoa, hyvää käytöstä ja yhteistyötä. 

 

Toimitaan elämää ja ympäristöä kunnioittaen sekä kestävää tulevaisuutta rakentaen. 

   

Kallion lukion arvopohja 

 

Humanistinen ihmiskäsitys ja laaja-alainen sivistys ovat Kallion lukion kivijalka. Painotamme va-

pauden ja vastuun merkitystä opiskelua ja koko elämää koskevissa valinnoissa. Yksilöllisyyden ja 

moniarvoisuuden kunnioittaminen sekä yhteisöllisyyden korostaminen ovat koulumme toiminnan 

lähtökohtia. Koemme tärkeiksi innostavan opiskeluympäristön, avoimen ilmapiirin ja työnilon. Ha-

luamme kehittää harkittua, perusteltua yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä lähiympäristön että yh-

teiskunnan eri toimijoiden kanssa korostaen kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen periaat-



 4 

teita ja ulottuvuuksia. Kallion lukiossa arvostetaan itsenäistä ajattelua sekä tekemistä ja kasvamista 

suorittamisen ja kilpailun asemesta. 

 

1.4 Tehtävä ja tavoitteet 

 

Kallion lukiolla on sekä perustehtävä että erityistehtävä, jotka tukevat toisiaan sekä tavoitteissa että 

käytännössä. Perustehtävänä on antaa opiskelijoille valmiudet kaikille jatkokoulutusaloille. Erityis-

tehtävänä on tarjota opetusta ilmaisutaitoaineissa, jotka ovat puheilmaisu, kirjallinen ilmaisu, tanssi, 

media, teatteri, lavastus sekä valo- ja äänitekniikka. 

  

1.5 Toiminta-ajatus 

 

Kallion lukiossa opiskellaan kriittisesti tietoa, taitoja ja taidetta. Tavoitteenamme on kasvattaa opis-

kelijoistamme monialaisia kulttuurin tekijöitä ja kokijoita. Tuemme opiskelijoiden kasvua vastuulli-

siksi yksilöiksi ja yhteisöllisiksi toimijoiksi. Kallion lukio antaa opiskelijoille monipuolisen yleissi-

vistyksen ja erinomaiset mahdollisuudet jatko-opintoihin. 

 

 

 

2. KOULUN TOIMINTAKULTTUURI 

   
2.1  Toimintakulttuurin pääpiirteet 

 

Toimintakulttuuri on koulussa vallitsevien erilaisten ajattelu- ja toimintatapojen ja toimintaa ohjaa-

vien arvostusten kokonaisuus. Toimintakulttuuriin vaikuttavat sekä koulun ulkopuoliset että sisäiset 

tekijät. Toimintakulttuuri puolestaan vaikuttaa opiskeluympäristöön, erityisesti pedagogisiin käy-

täntöihin. Kaikki yhteisön jäsenet muovaavat koulun toimintakulttuuria. 

 

Helsingin lukioissa tavoitteena on toimiva vuorovaikutus sekä avoin, myönteinen ja rauhallinen 

ilmapiiri. Toista kunnioittava, rehellinen ja oikeudenmukaisuuteen pyrkivä toiminta on toiminta-

kulttuurin ydin. 

 

Helsingin lukioissa kehitetään käytäntöjä, jotka tukevat yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista, yh-

teistyötä ja osallisuutta, rakentavaa kriittisyyttä sekä kaikkien koulussa työskentelevien vastuun 

ottoa omasta toiminnastaan ja yhteisestä työskentelystä. 

 

Kallion lukiossa tuemme tavoitteiden saavuttamista avoimen keskustelun ja jatkuvan arvioinnin 

avulla. Pidämme yllä ja kehitämme kouluyhteisön traditioita ja kulttuuria, jotka antavat mahdolli-

suuksia olla yhdessä, tuottaa ja kokea taide-elämyksiä. Korostamme toiminnassamme kulttuurin 

merkitystä ja oman erityisalamme tietoista seuraamista ja osaamista.  

 

2.2 Oppimiskäsitys 
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Helsingin lukioissa opetus perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on prosessi, jos-

sa oppija on aktiivinen subjekti. Oppiminen edellyttää tavoitteellista opiskelua vuorovaikutuksessa 

toisten opiskelijoiden, opettajan ja ympäristön kanssa. Opettaja opettaa ja ohjaa opiskelua.  

Oppiminen nähdään ongelmanratkaisua sisältävänä prosessina, jossa oppija liittää uusia tietoja ja 

taitoja aiemmin opittuun sekä muokkaa oppimaansa. Oppimisessa keskeistä on omatoiminen ja 

kriittinen tiedonhankinta, opitun jäsentäminen ja hyödyntäminen sekä uuden tiedon rakentaminen 

yhdessä toisten kanssa. Oppiminen on kokonaisvaltaista; siihen vaikuttavat myös elämykset ja tun-

teet. Oppimisen ilo, kannustava palaute, myönteiset kokemukset ja vuorovaikutteisuus vahvistavat 

opiskelijan minäkuvaa. Oppimisen taitoja kehittämällä luodaan pohja koko elämän kestävälle op-

pimiselle. Oppiminen on tilannesidonnaista. Siihen vaikuttavat sekä koulun  

tarjoama että yhteiskunnallinen ympäristö. Opiskelijan kulttuurisessa ja sosiaalisessa elinpiirissä 

syntyneet kokemukset ovat oppimisen lähtökohta. Oppiminen puolestaan avaa mahdollisuuksia 

ymmärtää kulttuuria ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. 

 

Vuorovaikutus on tärkeä osa Kallion lukion oppimiskulttuuria. Haluamme vahvistaa opiskelijoiden 

itsetuntemusta ja yksilöllisyyttä oppijoina. Kannustamme ja ohjaamme omaan tavoitteiden asette-

luun, itsearviointiin ja oppimaan oppimiseen. Opiskelu on Kallion lukiossa kokonaisvaltainen ja 

elämyksellinen prosessi, jossa toteutuu tekemällä ja kokemalla oppimisen periaate. Pidämme rik-

kautena erilaisten opettajien persoonallista tyyliä ja rohkeutta valita oppiaineilleen ja kursseilleen 

luonteenomaisia opettamisen ja opiskelun muotoja.    

 

2.3 Opiskeluympäristö 
 

Helsingin lukioissa opiskeluympäristöä kehitetään määrätietoisesti. Opiskeluympäristö muodostuu 

fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista sekä pedagogisista tekijöistä. Tavoitteena on ympäristö, joka 

tukee opiskelijan kasvua, oppimista ja itseohjautuvuutta. Se ottaa huomioon  erilaiset oppijat ja op-

pimisen tavat, innostaa ja kannustaa oppimiseen  sekä tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen kehit-

tymiseen. Oppimisen esteet ja oppimisvaikeudet pyritään tunnistamaan varhain ja toimitaan  

niiden voittamiseksi. 

Helsingin lukioissa opiskeluympäristön tehtävänä on tukea myönteistä opiskeluasennetta ja edistää 

opiskelijan osallisuutta ja hyvinvointia. Opiskeluympäristön turvallisuutta vaarantaviin asioihin 

puututaan heti.  

 

Opetuksessa hyödynnetään verkkoympäristöjä ja koulun ulkopuolisia opiskeluympäristöjä, erityi-

sesti Helsingin monipuolisia mahdollisuuksia ja yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa.  

 

Vastuu opiskeluympäristöstä on koulun henkilöstöllä ja opiskelijoilla. Yhteistyö huoltajien kanssa 

on osa hyvää opiskeluympäristöä ja sen kehittämistä.  

 

Kallion lukion päärakennus sijaitsee Porthaninkatu 15:ssä. Suuri osa taide- ja ilmaisutaitoaineiden 

opetuksesta järjestetään Pengerkatu 5:ssä. Lisäksi opetusta on mm. Taiteen talossa, Kaikukatu 4. 

Opetusta järjestetään myös koulun omien tilojen ja varsinaisen kouluajan ulkopuolella hyödyntäen 

erilaisia opiskeluympäristöjä ja yhteistyömahdollisuuksia. Kunnioitamme ja hyödynnämme vanhan 

koulurakennuksen estetiikkaa ja kulttuurihistoriaa. Nykyaikainen lukio-opiskelu sekä koulun eri-

tyistehtävä luovat monia vaatimuksia opetustiloille ja -välineille. Runsas tekninen välineistö ja toi-

minnalliset opetusmenetelmät vaativat erityisen huomion kiinnittämistä turvallisuuteen. 

Valtaosa opetuksesta on lähiopetusta. Sovellamme myös verkko-opiskelua Kallion lukion tarpeisiin. 

Hyödynnämme opetuksessa modernia teknologiaa tila- ja välineresurssiemme puitteissa.  
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Hyvän sosiaalisen opiskeluympäristön edellytyksenä on yhteisön toisten jäsenten ja heidän työnsä 

kunnioittaminen. Haluamme ylläpitää koulun positiivista ilmapiiriä.  Kallion lukion opiskelijoiden, 

opettajien ja muun henkilökunnan vuorovaikutus ja avoimuus ovat toimivan opiskeluympäristön 

lähtökohta.   

Opetusryhmät pyritään pitämään pedagogisesti mielekkään kokoisina. Pitkäjänteinen suunnittelu, 

sitoutuneisuus valintoihin sekä fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen mahdollista-

vat opintojen sujuvan etenemisen.  

 

2.4 Opetusmenetelmät ja työtavat 

 

Helsingin lukioissa opetusmenetelmät ja työtavat valitaan niin, että ne vahvistavat koulun arvoja ja 

auttavat saavuttamaan opetussuunnitelman tavoitteet. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon 

yksilölliset erot ja opiskelijoiden erilaiset tavat oppia. 

Opetuksessa käytetään oppiaineille ominaisia, monipuolisia menetelmiä ja työtapoja. Tutkivaa, toi-

minnallista ja ongelmalähtöistä työskentelyä painotetaan ja hyödynnetään tieto- ja viestintätekniik-

kaa. 

Työtapojen tehtävänä on tukea monipuolisesti tietojen ja taitojen oppimista, kehittää oppimaan op-

pimisen taitoja ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tarjota tilaisuuksia elämykselliseen ja luo-

vaan toimintaan. 

 

Kallion lukion sijainti ja erityisluonne mahdollistavat osallistavien menetelmien käytön ja aktiivisen 

kansalaisuuden korostamisen eri yhteyksissä. Rohkaisemme opiskelijoita tutkivaan oppimiseen ja 

itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Opetuksessa painottuvat yksilöllisyys, vuorovaikutus, yhteisölli-

syys ja kokemuksellinen oppiminen. Toteutamme eri aineiden välisiä kursseja ja projekteja. Hyö-

dynnämme monipuolisesti Helsingin taide- ja tiedelaitosten sekä kirjastojen palveluita ja haluamme 

kehittää yhteistyötä niiden kanssa. 

 

 

 

2.5 Opiskelijoiden osallisuus 

 

Helsingin kaupungin lukioissa opiskelijat ovat työyhteisön jäseniä, joilla on sekä vastuuta yhteisös-

tä että mahdollisuus vaikuttaa monipuolisesti koulun toimintaan. Tavoitteena on luoda jokaiseen 

lukioon toiminnalliset rakenteet, jotka edistävät opiskelijoiden aktiivista osallisuutta koulussa ja 

yhteiskunnassa.  

Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa lukioiden toimintakulttuuria. Osallistumalla ja vaikuttamalla 

opiskelijat oppivat ottamaan vastuuta ja harjaantuvat toimimaan demokraattisessa yhteiskunnassa. 

 

Opiskelijat osallistuvat koulutyön suunnitteluun. He ovat mukana työryhmissä, soveltuvilta osin 

opettajainkokouksissa sekä vuosittaisen työsuunnitelman laadinnassa. Opiskelijoiden mielipiteitä 

kuullaan koulun strategiasuunnittelussa. 

Oppilaskunta järjestää erilaisia tilaisuuksia ja on mukana tutor-toiminnan suunnittelussa ja organi-

soinnissa. Oppilaskunnan hallituksen tavoitteena on mahdollisimman monen opiskelijan aktivointi 

koulun yhteiseen toimintaan. Oppilaskunta tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa. Toimintaa lähialu-

een koulujen oppilaskuntien kanssa halutaan tiivistää. 

 

Yhteistyö  
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Tuemme opiskelijoiden oppimista ja kasvua aikuisuuteen yhdessä huoltajien kanssa. Huoltajilla on 

mahdollisuus keskustella ryhmänohjaajien ja opettajien kanssa lastensa opinnoista ja hyvinvoinnista 

muun muassa vanhempainilloissa. 

Kallion lukio toimii kiinteässä vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa.  

Koulun yhteistyötä kuvataan luvuissa 3.7 ja 3.8. 

 

 

3. OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 

3.1  Tuntijako 

 
Oppiaine tai aineryhmä            Pakolliset kurssit Syventävinä opintoina         Soveltavat 

kurssit 

    tarjottavien valta- 

    kunnallisten kurssien määrä 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus   6  3  2 

Kielet        

perusopetuksen vuosiluokilta 

1-6 alkava kieli (A-kieli)   6  2  1 

perusopetuksen vuosiluokilta         

7-9 alkava kieli   5  2  1 

muut kielet     16  1 

Matematiikka 

lyhyt oppimäärä   6  2  1 

pitkä oppimäärä  10  3  1 

Ympäristö ja luonnontieteet 

Biologia    2  3  2 

Maantiede    2  2  1 

Fysiikka    1  7  1 

Kemia    1  4  1 

Uskonto ja elämänkatsomustieto  3  2  1 

Filosofia    1  3  1 

Psykologia    1  4  1 

Historia    4  2  1 

Yhteiskuntaoppi   2  2   

Terveystieto    1  2   

Taito- ja taideaineet    

Liikunta    2  3   

Musiikki     1-2  3  3 

Kuvataide    1-2  3  1 

Opinto-ohjaus    1  1  1 

Ilmaisutaitoaineet (opiskeltava yhteensä vähintään 12 kurssia) 

Kirjallinen ilmaisu   2  3  2 

Media    1  5  2 

Puheilmaisu    2  3  2 

Tanssi    1  3  3 

Teatteri    2  7  2 

Valo- ja äänitekniikka     4   

Lavastus   1  1 

Oppiaineiden yhteisiä/aihekokonaisuuksiin liittyviä projekteja   6- 
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Pakolliset kurssit  47-51 

Syventävät kurssit vähintään  10 

Soveltavat kurssit 

Kurssit yhteensä vähintään   75 

Kallion lukiossa opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään 12 ilmaisutaitoaineiden kurssia. Opiskelijat 

ovat oikeutettuja vähentämään valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8§:ssä säädetystä pakollisten 

kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion 

jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista. Yo-kirjoitusaineissa kaikki pakolliset kurssit on suori-

tettava.   

 

 

3.2 Kieliohjelma 

 

Helsingin kaupungin lukioiden kielitarjonta on monipuolinen. Lukioissa tarjolla olevat A-kielet 

ovat englanti, ruotsi, saksa, ranska ja venäjä. B1-kielinä tarjotaan ruotsia ja englantia ja muina B-

kielinä saksaa, ranskaa, espanjaa, venäjää, italiaa ja latinaa. Lukiot voivat lisäksi tarjota kursseja 

muissa kielissä. 

 

Helsingissä toimivien yksityisten ja valtion lukioiden sekä aikuislukioiden kieliohjelmat täydentävät 

kaupungin lukioiden kielitarjontaa. A-kielen opetusta järjestetään em. kielten lisäksi espanjan kie-

lessä. 

 

Kielten tarjonta, opetusryhmien muodostuminen sekä opiskelun jatkuvuus turvataan lukioiden yh-

teistyöllä ja kaupungin toisen asteen yhteistä kurssitarjontaa hyödyntäen. 

 

 

Kallion lukiossa kielten opetusta tarjotaan seuraavasti: 

 A-kielet: englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä 

 B1-kieli ruotsi 

 B2-kielet: ranska, saksa 

 B3-kielet: espanja, italia, ranska, saksa, venäjä 

   

3.3 Koulun painotukset 

 

Kallion lukio tarjoaa opetusta kaikissa valtakunnallisen tuntijaon mukaisissa oppiaineissa. Koulun 

valtakunnallinen erityistehtävä on antaa opetusta ilmaisutaitoaineissa. Jokainen opiskelija suorittaa 

lukion aikana vähintään kaksitoista ilmaisutaitoaineen kurssia. Ilmaisutaitoaineita ovat teatteri, pu-

heilmaisu, kirjallinen ilmaisu, media, tanssi, sekä valo- ja äänitekniikka ja lavastus. 

Kallion lukion erityinen koulutuksellinen tehtävä näkyy monin tavoin koulun toiminnassa. Erilaiset 

esitykset, konsertit, näyttelyt, kulttuurikilpailut sekä sanataiteen ja media-alan tuotokset kuuluvat 

koulun arkeen. Koulun sisäisiä kulttuurifoorumeita ovat esimerkiksi juhlat, joustotunnit, päivän-

avaukset ja Kyky-lehti. Opiskelijat osallistuvat myös koulun ulkopuolisiin taidetapahtumiin. 

 

3.4 Opiskelijaksiotto 
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Kallion lukioon haetaan toisen asteen yhteishaussa. Opiskelijavalintaan vaikuttavat peruskoulun 

päättötodistuksen lisäksi hakijan harrastuneisuus ja soveltuvuus ilmaisutaidon erikoislukion opiske-

lijaksi. Valintaperusteet ja -pisteet määräytyvät seuraavasti:  

 peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo (enintään 10 pistettä) 

 hakukorttiin merkityt opettajien arvioinnit sekä hakijan oma hakemus (enintään 4 3 pistettä) 

 hakijan harrastuneisuus, joka ilmenee harrastusten yhteenvetolomakkeista (enintään 6 7 pis-

tettä) 

 

3.5 Koulun opetusjärjestelyt 

 

Kallion lukiossa opiskellaan luokattomasti viisijaksojärjestelmässä. Valtaosa opetuksesta tapahtuu 

lähiopetuksena kurssitarjottimen ja tuntikiertokaavion osoittamina aikoina, mutta joissakin tapauk-

sissa opetusta voi olla myös varsinaisen työjärjestyksen ulkopuolisena aikana. Erityisesti ilmaisutai-

toaineiden opiskeluun liittyvissä produktioissa opetusta on joskus iltaisin tai viikonloppuisin. Ope-

tusta voidaan järjestää joko pedagogisista tai muista syistä koulun tilojen ulkopuolella.  

 

3.6 Itsenäinen opiskelu ja etäopiskelu 

 

Kurssien itsenäinen opiskelu on mahdollista ja sitä tuetaan silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. 

Taito- ja taideaineet tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia tehdä ohjattuja itsenäisiä töitä ja pro-

jekteja, kuten lopputyöt ja lukiodiplomit. Kurssien itsenäisestä opiskelusta kerrotaan tarkemmin 

kunkin oppiaineen opetussuunnitelmassa. Itsenäisestä opiskelusta on aina neuvoteltava aineenopet-

tajan kanssa. Kurssin itsenäisestä opiskelusta on sovittava opettajan kanssa jakson alussa. Lopulli-

sen päätöksen kurssin itsenäisestä suorittamisesta tekee rehtori. Itsenäisen kurssin arvioinnista ks. 

sivu 17. 

 

3.7 Oppilaitosten yhteiset opetusjärjestelyt 

 

Olemme aktiivisesti mukana Helsingin muiden toisen asteen oppilaitosten välisessä yhteistyössä. 

Erityisen vilkasta yhteistyö on Helsingin kuvataidelukion kanssa. Yhteisen toiminnan muotoja ovat 

opiskelijavaihto ja yhteisten kurssien järjestäminen. Toisen asteen yhteistyön keskeisenä tavoitteena 

on opiskelijoiden joustavien opintomahdollisuuksien toteuttaminen. Kallion lukio on yhteistyössä 

korkea-asteen oppilaitosten kanssa. Yhteistyötä tehdään yksittäisissä produktioissa ja eri oppiaineis-

sa. Pyrimme kehittämään Kallion lukiossa suoritettujen (ilmaisutaitoaineiden) kurssien hyväksiluet-

tavuutta opiskelijoiden siirtyessä korkeakouluihin. Yhteistyön avulla pyrimme tarjoamaan opiskeli-

joille laajan kuvan jatko-opiskelupaikoista. Koulussa ohjataan myös opetusharjoittelijoita.  

 

3.8 Muut opetusjärjestelyt 

 

Kansainvälinen yhteistyö  

Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on moniarvoisuuden lisääminen ja erilaisten kulttuurien tun-

temus. Yhteistyöllä pyrimme vahvistamaan opiskelijoiden omaa kulttuuri-identiteettiä suomalaisen, 

eurooppalaisen ja globaalin yhteisön jäsenenä. Yhteistyön tavoitteena on myös lisätä opiskelijoiden 

kielitaitoa ja muita valmiuksia monikulttuurisessa yhteistyössä toimimiseen.  

Yhteistoimintaa ovat koulun erityistehtävään liittyvä verkottuminen sekä yhdessä tekeminen eri 

maiden opiskelijoiden kanssa kansainvälisissä projekteissa. Tärkeimmät yhteistyökumppanimme 
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ovat Pohjoismaissa, läntisessä Euroopassa sekä Venäjällä. Kartoitamme mahdollisuuksia laajentaa 

yhteistyötä myös muille alueille.  

  

 

 

Kotimaiset yhteistyötahot ja toimintamuodot (Helsinki) 

Yhteistyön tavoitteena on avartaa opiskelijoiden maailmankuvaa sekä tukea opiskelun laaja-

alaisuutta ja monimuotoisuutta. Haluamme yhteistyön avulla myös vaikuttaa ympäröivään yhteis-

kuntaan ja sen ilmiöihin. 

Yhteistyön muotoja ovat yksittäisen oppiaineen, oppiaineiden integraation tai aihekokonaisuuksien 

tavoitteita tukevat projektit, vierailukäynnit sekä luento- ja keskustelutilaisuudet. 

Kallion lukion yhteistyötahoja ovat mm. eri kulttuurialojen toimijat, mediaorganisaatiot, yhdistyk-

set ja järjestöt, peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset sekä yliopistot ja korkeakoulut, Kallion 

ev.lut. seurakunta sekä Helsingin nuorisoasiainkeskus.  

 

 

 

4. OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
   

Ohjaustoiminta 

Opiskelijoiden yksilölliset ohjaukselliset tarpeet ovat ohjaustoiminnan lähtökohta. Tavoitteena on 

tukea lukio-opintojen sujumista ja vahvistaa opiskelijoiden tasa-arvoa. Ohjaus tukee opiskelijaa 

lukio-opiskeluun liittyvissä valinta- ja päätöksentekotilanteissa sekä henkilökohtaisissa opiskelun ja 

elämäntilanteen kysymyksissä. Ohjauksen avulla opiskelija oppii ymmärtämään, miten hänen teke-

mänsä valinnat ja päätökset ovat suhteessa ura- ja elämänsuunnitteluun.  

 

Helsingin lukioissa ohjauksen toteuttamiseen osallistuu koko opettajakunta. Lukio laatii ohjaus-

suunnitelman, josta käyvät ilmi ohjausta toteuttavat henkilöt, heidän tehtävänsä ja vastuualueensa. 

Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen tiedotetaan ohjauksen muodoista ja ohjausta antavien henkilöi-

den tehtäväjaosta. Ohjaussuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain. 

 

Opinto-ohjaus 

Opinto-ohjaajalla on päävastuu ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä opin-

to-ohjauksen käytännön järjestämisestä. Opinto-ohjaaja suunnittelee ohjauksen kokonaisuutta yh-

teistyössä rehtorin, ryhmänohjaajien, aineenopettajien, erityisopettajien ja muun kouluyhteisön jä-

senten kanssa. Opinto-ohjausta toteutetaan henkilökohtaisena ohjauksena, pienryhmäohjauksena ja 

opinto-ohjauksen kursseina. On tärkeää huolehtia opiskelijan mahdollisuudesta saada riittävästi 

henkilökohtaista ohjausta. 

 

Opinto-ohjaajan erityisellä vastuulla on opiskelijoiden lukioaikaiseen opiskeluun liittyvien valinto-

jen ohjaaminen sekä jatkokoulutus- ja elämänsuunnitelmiin liittyvät ohjaukselliset kysymykset. 

Opiskelijan päätöksenteon ohjaus on koko lukioajan kestävä prosessi, johon varataan aikaa sekä 

henkilökohtaisena että ryhmäohjauksena. Lisäksi huolehditaan siitä, että opiskelijat oppivat käyttä-

mään keskeisiä tietolähteitä sekä yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita. 

 

 

4.1 Ohjaustoiminnan tehtävä ja tavoitteet 
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Kallion lukiossa opiskelijoiden ohjaukseen osallistuvat opinto-ohjaajat, rehtori, opettajat ja ryh-

mänohjaajat. Ohjauksen tehtävänä on ohjata opiskelijoita suorittamaan lukio-opinnot suunnitellussa 

aikataulussa ja mahdollistaa jatko-opintoihin hakeutumisen. Ohjauksen tavoitteena on myös edistää 

opiskelijoiden kokonaishyvinvointia. Opiskelijoiden ohjauksessa otetaan huomioon, että monet 

koulun opiskelijoista ovat muuttaneet pois kotoaan ja asuvat itsenäisesti eri paikkakunnalla kuin 

huoltajansa. Opiskelijoiden monipuolinen harrastuneisuus edellyttää opintojen yksilöllistä suunnit-

telua sekä koulun ja muun elämän tarpeiden yhteensovittamista.  

 

 

4.2 Ohjauksen osa-alueet 

 

Lukio-opiskeluun ohjaaminen ja opiskelumenetelmiin tutustuminen painottuvat lukio-opintojen 

alkuvaiheessa. Opinto-ohjauksen ryhmäohjauksessa perehdytään lukiojärjestelmään ja tehdään 

suunnitelma opintojen suorittamiseksi. Oppimista, opiskelutekniikkaa ja erilaisia opiskelumetodeja 

käsitellään psykologian peruskurssilla, opinto-ohjauksessa sekä muiden oppiaineiden opetuksessa. 

Erityisopettaja osallistuu tarvittaessa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opintojen ohjaamiseen. 

Lukion jälkeisiä opintomahdollisuuksia kartoitetaan niin ryhmä- kuin yksilöohjauksessa. Jatko-

opintojen ohjauksesta vastaa pääasiassa opinto-ohjaaja. Aineopettajat ohjaavat opiskelijoita oman 

alansa opiskeluun ja uravalintaan liittyvissä asioissa.     

 

 

4.3 Ohjauksen toteuttaminen, työnjako ja tehtävät 

 

Opinto-ohjaaja 

Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen suunnit-

telusta ja toteutuksesta. Ohjausta toteutetaan yhteistyössä rehtorin, koulun opettajien ja ryhmänoh-

jaajien kanssa. 

 

Kallion lukion opinto-ohjauksella on kolme päätehtävää. Ensinnäkin, ohjaamme opiskelijoita lukio-

opintojen suunnittelussa ja tuemme heitä suunnitelmien toteuttamisessa. Koulun kurssitarjonta on 

runsas, joten valintamahdollisuuksia on paljon. Lukioaikaiset ainevalinnat vaikuttavat jatko-

opintomahdollisuuksiin. Sen vuoksi opiskelijoiden tulee saada tietoa valintojensa perusteeksi ja 

tekemiensä valintojen merkityksestä. Ylioppilaskirjoitusten rakenne ja tutkinnon hajauttaminen 

otetaan huomioon opiskelijoiden henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa. Toiseksi jat-

ko-opiskeluihin ohjaaminen korostuu lukio-opintojen loppuvaiheessa. Tiedonsaanti opiskeluvaihto-

ehdoista ja työelämään liittyvistä mahdollisuuksista auttavat tietoisten valintojen tekemistä elämän-

suunnittelussa. Ohjauksen kolmas tehtävä on huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista yhdessä ryh-

mänohjaajien, opiskelijahuoltohenkilöstön ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Moniammatillista 

yhteistyötä koordinoidaan opiskelijahuoltoryhmässä (tukitiimi). 

  

Opinto-ohjaus käyttää hyödykseen eri tiedonhankintamenetelmiä. Ohjaamme opiskelijoita käyttä-

mään luovasti eri välineitä tarpeellisen tiedon hankkimiseksi jatko-opintoja ja uranvalintaa suunni-

tellessaan. Opinto-ohjaajat vastaavat omalta osaltaan peruskoulun päättöluokkalaisille suunnatusta 

ohjauksellisesta tiedottamisesta. 

   

Kallion lukiossa opinto-ohjauksen työtapoja ovat ryhmäohjaus, pienryhmäohjaus sekä yksilöohjaus. 

Ryhmäohjauksessa käydään lävitse yleisiä opiskeluun ja lukion suorittamiseen liittyviä asioita sekä 

annetaan tietoa jatko-opintomahdollisuuksista. Yksilöohjauksessa opiskelijoita tuetaan oman opis-
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kelusuunnitelman laadinnassa ja toteuttamisessa. Henkilökohtaisissa tapaamisissa on mahdollisuus 

käsitellä opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä erityyppisiä kysymyksiä. Opintojen päättövaihees-

sa ohjaus painottuu yksilöohjaukseen.   

 

 

Ryhmänohjaaja 

Ryhmänohjaaja on ryhmänsä opiskelijoiden lähin ohjaaja. Kallion lukiossa ryhmänohjaajalla on 

kolme keskeistä tehtäväaluetta: oman ryhmänsä opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja hyvinvoinnin 

tukeminen, säännöllinen opintojen etenemisen seuraaminen ja yhteydenpito huoltajiin. Ryhmäyttä-

misen merkitys korostuu opintojen alkuvaiheessa, jolloin ohjaaja myös perehdyttää opiskelijat lu-

kio-opiskeluun ja koulun käytänteisiin. Ryhmänohjaaja pyrkii yhdessä tutor-opiskelijoiden kanssa 

luomaan yhteisöllisyyttä. Ryhmänohjaaja tukee opiskelijoiden hyvinvointia keskustelemalla ja 

kuuntelemalla. Hän on tarvittaessa yhteydessä koulun opiskelijahuoltoon (tukitiimi). Huoltajiin pi-

detään yhteyttä vanhempainilloissa ja yksittäisissä tapaamisissa.   

 

Kallion lukiossa arvostetaan vertaisryhmäohjausta. Tutor-toiminta on ollut koulussa perinteisesti 

vilkasta ja sen merkitys on huomattava, varsinkin uusia opiskelijoita ohjattaessa. Tutor-koulutusta 

suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. 

 

Rehtori 

Rehtori luo ohjauksen toimintamahdollisuudet sekä tukee ohjauksen suunnittelua ja yhteistyötä. 

Rehtori huolehtii, että ohjaukseen on varattu resursseja, jotta opiskelijan oikeus riittävään henkilö-

kohtaiseen opinto-ohjaukseen toteutuu. Rehtori vastaa yhdessä opinto-ohjaajien ja opettajien kanssa 

Kallion lukioon hakeutumisen tiedottamisesta peruskoulun päättövaiheessa oleville oppilaille ja 

heidän huoltajilleen. Ylioppilastutkintoon liittyvän informaation jakaminen koulun opiskelijoille ja 

heidän huoltajilleen on rehtorin vastuulla. Tiedottaminen yo-kokeisiin liittyvistä asioista tapahtuu 

opinto-oppaassa, abi-infoissa sekä vanhempainilloissa. 

Rehtori/apulaisrehtori osallistuu tukitiimin toimintaan. 

 

Opettaja 

Opettaja ohjaa opiskelijaa oppiaineensa opiskelussa ja auttaa opiskelijaa kehittämään oppimaan 

oppimisen taitoja ja valmiuksia. Opettaja ohjaa opiskelijan itsenäistä opiskelua. Opettajan ohjauk-

sellisiin tehtäviin kuuluu myös opiskelijan ohjaaminen oman aineensa ylioppilaskokeen suorittami-

seen. 

 

Erityisopettaja 

Erityisopettaja tukee erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opintojen suunnittelua ja valintoja yh-

teistyössä opinto-ohjaajan kanssa. Erityisopettaja ohjaa opiskelijaa sopivien opiskelumenetelmien 

löytämiseksi. 

 

 

4.4 Ohjauksellinen tiedottaminen 

 

Ohjaukseen liittyvistä asioista tiedotetaan opiskelijoille opinto-oppaassa ja koulun www-sivuilla. 

Ajankohtaisista ohjaukseen liittyvistä asioista tiedotetaan ryhmänohjaajantuokioissa, aamunavauk-

sissa, ilmoitustauluilla ja koulun info-TV:ssä. Abi-infoissa käsitellään ylioppilaskirjoituksiin ja jat-

ko-opintoihin liittyviä asioita. Ohjaukseen liittyvistä asioista tiedotetaan huoltajienilloissa ja henki-

lökohtaisissa yhteydenotoissa. Peruskoulun päättöluokkalaisten ohjauksellinen tiedottaminen tapah-

tuu koulun nettisivuilla, Avoimet ovet -tapahtumissa sekä yksittäisissä yhteydenotoissa.  
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4.5 Ohjaukseen liittyvä yhteistyö 

 

Kallion lukio on mukana toisen asteen yhteistyössä. Erityisen vilkasta yhteistyö on Helsingin kuva-

taidelukion kanssa. Yhteistyön avulla pyrimme takaamaan opiskelijoille laajan kurssitarjonnan ja 

yksilölliset opintomahdollisuudet. Olemme kiinteässä yhteydessä korkeakouluihin ja muihin jatko-

opiskelupaikkoihin.   

Opiskelijahuoltoon liittyvissä asioissa teemme yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden ja opiskelijoi-

den huoltajien kanssa. 

 

 

 

 

 

 

5. OPISKELIJAN TUKEMINEN 
 

5.1 Tukiopetus 

 

Tukiopetusta annetaan tarvittaessa. Tarpeen arvioivat opettaja ja opiskelija yhdessä. 

 

 

5.2 Opiskelijahuolto 

 

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta ylläpitävää työtä ja 

toimia, joilla edistetään opiskelijoiden tervettä ja tasapainoista kehitystä sekä luodaan edellytykset 

hyvälle oppimiselle. Opiskelijahuoltotyö kuuluu osaltaan kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.  

 

Lukiossa tuetaan aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja vastuullisuuden 

kehittymistä. Samalla huolehditaan tuen tarjoamisesta niin, että nuori ei jää yksin opiskeluun ja 

elämäntilanteeseen liittyvien ratkaisujen kanssa. Opiskelijahuoltotyö on koulun yhteisöllistä, vuo-

rovaikutuksellista ja kaikkien hyvinvoinnista huolehtivaa toimintakulttuuria. Lukiossa tuetaan opis-

kelijoiden ryhmäytymistä ja osallisuutta edistävien rakenteiden luomista. 

Opiskelijahuoltotyö perustuu luottamukselliseen ja vastuulliseen yhteistyöhön koulun henkilöstön 

ja opiskelijoiden kesken. Sen onnistumien edellyttää yhdessä laadittuja toimintamalleja ja suunni-

telmia ennaltaehkäisevää työtä sekä ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteiden hoitamista varten. 

Opiskelijoille ja vanhemmille tiedotetaan säännöllisesti opiskelijahuollon yleisistä käytänteistä ja 

toimintasuunnitelmista. 

Jokaisessa lukiossa on säännöllisesti kokoontuva moniammatillinen opiskelijahuoltoryhmä, joka 

vastaa opiskelijahuoltotyön kehittämisestä ja toiminnan koordinoimisesta. Moniammatillisessa 

työssä noudatetaan ammattieettisiä periaatteita sekä tietojensaantia ja salassapitoa koskevia säädök-

siä.  

 

Mikäli opiskelija tarvitsee erityistä tukea, tukitoimia voidaan suunnitella ja toteuttaa opiskelijan, 

opettajien, opiskelijahuoltohenkilöstön ja vanhempien yhteistyönä. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään 
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muiden viranomaisten sekä hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Koulussa 

huolehditaan siitä, että opiskelijalle annetaan tieto hänen käytettävissään olevista terveydenhuollon 

ja sosiaalihuollon palveluista ja muista nuorten tukipalveluista. Tarvittaessa nuori ohjataan hakeu-

tumaan näihin palveluihin. Yhteistyössä vanhempien kanssa otetaan huomioon luottamuksellisuus, 

nuoren ikä ja etu.  

Opiskelijahuollon palveluita lukiossa on kouluterveydenhuolto. Lisäksi lukioissa voi olla psykolo-

gi- ja kuraattoripalveluita. Opiskelijahuoltoa toteutetaan yhteistyössä terveys-, sosiaali-  ja nuoriso-

toimen sekä muiden psykososiaalista tukea tarjoavien yhteistyötahojen kanssa.  

 

Kallion lukiossa opiskelijahuoltoon osallistuvat mahdollisuuksien mukaan opettajat, ryhmänohjaa-

jat, opinto-ohjaajat, rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, psykologi sekä muu koulun henkilös-

tö. 

 

Ryhmänohjaaja on opiskelijoiden lähin ohjaaja. Hän perehtyy ryhmänsä opiskelijoiden lähtötilan-

teeseen. Opiskeluiden alkuvaiheessa ryhmänohjaajan tehtävänä on tukea ryhmänsä opiskelijoiden 

ryhmäytymistä. Ryhmänohjaaja ohjaa tarvittaessa opiskelijoita opinto-ohjaajille, erityisopettajalle, 

psykologille tai terveydenhoitajalle. Ryhmänohjaaja ja aineenopettaja tekevät yhteistyötä opiskeli-

joiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Aineenopettajan tehtävänä on tiedottaa opetusryhmänsä opiske-

lijoita koskevista asioista ryhmänohjaajalle. 

  

Koulussa toimii opiskelijahuoltoryhmä (tukitiimi), johon kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, opinto-

ohjaajat, erityisopettaja, psykologi ja terveydenhoitaja. Ryhmänohjaaja sekä opiskelijat voivat osal-

listua tukitiimin työskentelyyn tarvittaessa. Tukitiimi vastaa opiskelijahuoltotyön kehittämisestä ja 

toiminnan koordinoimisesta. Sen tehtävänä on erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tukeminen 

opintojen etenemiseksi sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tukitiimissä sovitaan työnjaosta ja mahdol-

lisista jatkotoimenpiteistä. Aineenopettaja ja ryhmänohjaaja voivat esittää opiskelijoiden asioita 

tukitiimin käsiteltäväksi. Tukitiimi tiedottaa toiminnastaan opiskelijoille, huoltajille ja opettajille. 

Huoltajat voivat halutessaan olla yhteydessä tukitiimiin, joka kokoontuu säännöllisesti. 

 

Osa Kallion lukion opiskelijoista asuu itsenäisesti jo kouluaikana. Myös vertaisryhmän tuki on tär-

keä varsinkin opintojen alkuvaiheessa. Tutortoiminnalla pyritään luomaan yhteenkuuluvaisuuden 

tunnetta ja osaltaan ehkäisemään syrjäytymistä. 

 

Koululla on turvallisuuskansio erityyppisiä kriisitilanteita varten. Kansioon sisältyvät mm. kriisi-

suunnitelma, päihdetoimintamalli, pelastussuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma sekä koulun järjestys-

säännöt.  

 

 

5.3 Opiskeluun liittyvä erityinen tuki 

 

Lukiossa annetaan tukea opiskelijalle, jonka opiskelun edellytykset ovat heikentyneet sairauden, 

vamman tai muun syyn vuoksi. Erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea 

psyykkisistä tai sosiaalisista tai elämäntilanteeseen liittyvistä syistä tai joilla on oppimisvaikeuksia. 

 

Tavoitteena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa lukio-

opintonsa. Opiskelija voi saada erityisopetusta, opiskelijahuollon palveluita tai hänet ohjataan tar-

vittaessa käyttämään koulun ulkopuolisia hoitopalveluita (ks. 5.2 Opiskelijahuolto). 
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Lukiossa ilmaantuviin vaikeuksiin puututaan välittömästi, kun ne on havaittu. Erityistä tukea tarvit-

sevan opiskelijan opetus- ja koetilanteet järjestetään siten, että hänen yksilölliset tarpeensa voidaan 

ottaa huomioon kaikkien oppiaineiden opetuksessa ja eri oppimisympäristöissä.  

 

Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan kirjallinen suunnitelma, jossa todetaan, miten 

hänen yksilölliset tukitoimensa koulussa järjestetään. Suunnitelman tekoa koordinoi opiskelijahuol-

toryhmä. Suunnitelmaa toteuttavat kaikki opiskelijaa opettavat opettajat sen mukaan, miten kunkin 

opiskelijan tarpeiden perusteella sovitaan. 

 

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointia käsitellään Opiskelijan oppimisen arviointi-luvussa 

(ks. luku 6). 

   

Erityisen tuen tavoitteena Kallion lukiossa on auttaa opiskelijoita etenemään opinnoissaan. Lukio-

opintojen suorittaminen loppuun voi osaltaan auttaa opiskelijaa eteenpäin elämässään ja ehkäistä 

näin ollen syrjäytymistä. 

Erityisen tuen tarpeen on saattanut havaita opiskelija itse, huoltaja, opettaja tai tukitiimin jäsen. On 

myös mahdollista, että tällainen tarve selvitetään tukitiimissä moniammatillisena yhteistyönä. 

 

Opiskelijoille tiedotetaan erityisen tuen ja erityisjärjestelyjen mahdollisuudesta opinto-oppaassa, 

oppitunneilla, tiedostustilaisuuksissa sekä ryhmänohjaustuokioissa. Huoltajille asiasta tiedotetaan 

vanhempainilloissa.   

 

Erityisjärjestelyt 

Erityistä tukea ovat myös Valtioneuvoston asetuksen n:o 144 / 2001 § 14 tarkoittamat erityiset jär-

jestelyt lukion aikana sekä oppimistilanteissa että kokeissa. Erityisjärjestelyjä voidaan suunnitella 

myös opiskelijalle, jolla on vähintään keskivaikea luki-vaikeus. Erityisjärjestelyt suunnitellaan mo-

niammatillisena yhteistyönä yhdessä opiskelijan kanssa. 

 

Erityisjärjestelyjä lukioaikana voi saada opiskelija, jonka tuen tarpeen opiskelijahuoltoryhmä on 

arvioinut. Erityisopettajan arvioima keskivaikea lukivaikeus mahdollistaa erityisjärjestelyjen käy-

tön.  

 

Erityisjärjestelyihin lukion aikana on mahdollisuus myös sellaisella opiskelijalla, joka ei aio osallis-

tua ylioppilaskokeeseen. Ylioppilastutkintolautakunnalta anotaan erikseen erityisjärjestelyt ylioppi-

laskoetta varten. 

 

Tukitiimissä kartoitetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita ja sovitaan 

tukitoimista, jotka liittyvät muun muassa opetus- ja koetilanteisiin. Erityistä tukea tarvitsevalle 

opiskelijalle voidaan laatia kirjallinen erityisen tuen suunnitelma erityisjärjestelyistä ja yksilöllisistä 

tukitoimista, joista tiedotetaan opettajille ja huoltajille. Suunnitelmaa seurataan ja tarkistetaan sovi-

tun aikataulun mukaisesti. Seurannan vastuuhenkilöstä sovitaan tukitiimissä. Opiskelija osallistuu 

suunnitelman tekoon ja sitoutuu omalta osaltaan toimimaan suunnitelman mukaisesti. 

 

Opiskelijan erityisjärjestelyjen kriteereinä on erityisopettajan, psykologin, terveydenhoitajan, lääkä-

rin tai muun asiantuntijan suullinen tai kirjallinen arvio. Mikäli opiskelijalla on vähintään keskivai-

kea lukivaikeus tai jokin muu opiskelua haittaava seikka, hänellä on mahdollisuus saada erityisjär-

jestelyjä kurssikokeessa ja muussa opiskelussa.  

 

Erityisopetus 



 16 

Helsingin kaupungin lukioissa ja aikuislukioissa toimii laaja-alaisia erityisopettajia. Lukion erityis-

opetusta annetaan kurssimuotoisena sekä yksilö- ja pienryhmäopetuksena. Lukion erityisopetuksen 

kurssit ovat soveltavia kursseja, aikuislukiossa valinnaisia kursseja. Kurssit arvioidaan suoritusmer-

kinnällä.  

 

Lukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan oppimiseen, 

oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana. Erityisopetus tukee 

myös opiskelijaa, jolla on kielellisiä erityisvaikeuksia tai muita oppimisvaikeuksia. Erityisopettaja 

ei ota vastuuta opetussuunnitelman mukaisten oppiaineiden opetuksesta eikä eri oppiaineiden tu-

kiopetuksesta. 

 

Erityisopettaja osallistuu tarvittaessa opiskelijan ohjaukseen ja arviointiin silloin, kun on kyse op-

pimisvaikeuksiin liittyvistä asioista. Hän toimii yhteistyössä opiskelijaa opettavien aineenopettajien 

kanssa. 

 

Opiskelijan tukeminen toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä, johon opiskelija itse ja tarvitta-

essa hänen huoltajansa osallistuvat.  

 

Lukion erityisopetuksen tavoitteena on tukea opiskelijaa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Opis-

kelijoille ja opettajille tiedotetaan erityisopetuksesta ja erityisjärjestelyistä. Tällöin tehostuu mah-

dollisuus puuttua vaikeuksiin välittömästi. Myös huoltajat saavat tietoa erityisopetuksesta. 

 

Kallion lukiossa järjestetään Lue-kursseja, joita pitää erityisopettaja. Kurssit on tarkoitettu ensisijai-

sesti opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia. Opiskelijan on mahdollista saada myös yksilö- ja 

pienryhmäopetusta sekä ohjausta. Erityisopetuksen kurssit on kuvattu luvussa 7.2.19 opinto-

ohjauksen kurssien yhteydessä. Toimintasuunnitelmassa kerrotaan vuosittain toteutettavat erityis-

opetuksen kurssit. 

 

5.4 Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 

  

 

Yleistä 

 

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksella tarkoitetaan Helsingin opetussuunnitelmalinjauksessa ensisi-

jaisesti maahanmuuttaja-taustaisten ja muiden vieraskielisten opiskelijoiden opetusta.  

 

Maahanmuuttajataustaisten ja muiden vieraskielisten opiskelijoiden opetuksessa ja opiskelussa 

noudatetaan opetussuunnitelman perusteita, Helsingin lukiokoulutuksen linjauksia, kunnallista 

suomi toisena kielenä (S2)- opetussuunnitelmaa sekä koulun opetussuunnitelmaa.  

 

Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden taustat ja lähtökohdat kuten suomen kielen taito, 

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

tukevat opiskelijan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että opiskelijan oman 

kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi.  

 

Ohjauksella ja huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on keskeinen merkitys maahanmuuttajataus-

taisen ja muun vieraskielisen opiskelijan opintojen tukemisessa. 
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Opinto-ohjaaja ohjaa maahanmuuttajaopiskelijoita mm. S2-kielen, oman uskonnon ja oman äidin-

kielen opiskelussa. Maahanmuuttajaopiskelijan tukemisesta ks. luku 5.3. 

 

 

Maahanmuuttajien äidinkieli 

Maahanmuuttajataustaisille ja muille vieraskielisille opiskelijoille järjestetään mahdollisuuksien 

mukaan myös oman äidinkielen opetusta. Opetuksella tuetaan opiskelijan kasvamista sekä oman 

kieli- ja kulttuuriyhteisönsä että suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoisek-

si jäseneksi. Helsingissä maahanmuuttajien äidinkielen opetusta annetaan keskitetyissä opetusryh-

missä kaksi tuntia viikossa niissä kielissä, joihin on laadittu kunnalliset opetussuunnitelmat.  

 

Opiskelijan uskonto 

Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetuksessa noudatetaan koulukohtaisia opetus-

suunnitelmia. Opiskelijan oman uskonnon opetuksessa sovelletaan uskonnon opetussuunnitelman 

perusteiden periaatteita, erityisesti kaikille uskontosidonnaisille ryhmille laadittuja tavoitteita. Ope-

tus perustuu kunnallisiin opetussuunnitelmiin. Omassa uskonnollisessa yhteisössä suoritetut opinnot 

voidaan rehtorin harkinnan mukaan hyväksilukea ja arvioida suoritusmerkinnällä. 

 

Arviointi 

Suomen kielen opetuksen ohella maahanmuuttajataustaisten ja muiden vieraskielisten opiskelijoi-

den tulee saada tarvittavaa tukea selviytyäkseen lukio-opinnoistaan edellytyksiään vastaavalla taval-

la. Opiskelijoita informoidaan jo lukio-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. Kyseiset vaikeudet voi-

daan ottaa huomioon annettaessa opiskelijan kurssiarvosanaa. 

 

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 lukio voinut tarjota vain osan 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 korvaavat äidinkielen 

ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän kurssit vain siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja 

sisällöt vastaavat toisiaan. Tällöin pääsääntöisesti pakollisten kurssien osalta edellytetään lisänäyttö-

jä 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 vain opiskelija, jonka äidinkieleksi on 

väestörekisterissä merkitty muu kuin suomi. 

 

Mikäli opiskelijan opiskelema oma äidinkieli ei ole suomi, se kirjataan soveltaviin opintoihin 

omaksi kohdakseen otsikolla ”Maahanmuuttajan äidinkieli”. Maahanmuuttajien äidinkielen arvi-

oinnin tulee kohdistua monipuolisesti kielitaidon ja tiedon eri alueisiin. Arviointiin vaikuttavat kir-

jalliset ja suulliset tuotokset, osallistumisaktiivisuus ja harrastuneisuus. Maahanmuuttajien äidinkie-

li arvioidaan soveltavana kurssina suoritusmerkinnällä.  Arviointia voidaan täydentää kirjallisesti 

annettavalla sanallisella arvioinnilla. 
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6. ARVIOINTI 
 

6.1 Opiskelijan oppimisen arviointi   

 

Helsingin kaupungin lukioissa opiskelijan oppimista ja työskentelyä arvioidaan ja opiskelijalle an-

netaan palautetta monipuolisesti. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön.  

 

Arvioinnin ja palautteen avulla opiskelijaa ohjataan ja kannustetaan määrätietoiseen opiskeluun, 

luodaan edellytyksiä itsearviointiin, omien tavoitteiden asettamiseen ja työskentelyn kehittämiseen 

ja vahvistetaan siten oppimaan oppimisen taitoja. Opiskelijalle annetaan selkeää tietoa opintojen 

edistymisestä, tavoitteiden saavuttamisesta ja oppimistuloksista sekä opintojen aikana että lukio-

opiskelun päättyessä. Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan aina kurssin päätyttyä. 

 

Opiskelun arviointi antaa opettajille tärkeää palautetietoa opetuksen tuloksellisuudesta ja vaikutta-

vuudesta. Huoltajat saavat arvioinnista tietoa opiskelijan opintojen edistymisestä ja oppimistulok-

sista. Arviointi antaa tietoa myös jatko-opintojen järjestäjille sekä työelämän edustajille. 

 

Kallion lukiossa korostamme arvioinnissa avoimuutta, yksilöllisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta. Jat-

kuvalla ja monipuolisella arvioinnilla ja avoimella keskustelulla edistetään opiskelijan oppimaan 

oppimista ja tuetaan hänen itsetuntemustaan ja omaa tavoitteenasetteluaan.  

  

Opiskelija, jolla on diagnosoitu sairaus tai vamma tai vähintään keskivaikeaksi arvioitu lukivaikeus, 

voi osoittaa osaamisensa erikseen sovittavilla tavoilla. Näytön antamisesta sovitaan yhdessä opiske-

lijan, opettajan ja tarvittaessa erityisopettajan kesken.    

 

Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 

    

Oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät 

kurssit arvioidaan numeroin. Numeroarviointia voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla. 

 

Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit voidaan arvioida numeroin, suoritusmerkinnällä tai 

sanallisesti arvioiden. Arviointitapa määritellään ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa. Vaikka 

soveltava kurssi arvioidaan numerolla, annettua arvosanaa ei kuitenkaan lasketa siihen keskiarvoon, 

jonka mukaan kyseisen oppiaineen päättöarvosana määräytyy. Soveltava kurssi voi kuitenkin vai-

kuttaa korottavasti oppiaineen päättöarvosanaan. Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurs-

sien keskiarvon mukaista päättöarvosanaa ei voida alentaa. 

 

Helsingin kaupungin lukioissa käytettävät kurssisuorituksiin liittyvät merkinnät ovat seuraavat: 

S = hyväksytysti suoritettu 

H = hylätty 

O = osallistunut opetukseen (mahdollisuus täydentää ja suorittaa kurssi loppuun) 

K = keskeyttänyt (mikäli opiskelija haluaa myöhemmin suorittaa kurssin, kurssi on aloitettava alus-

ta) 

A = sanallinen arvio 

 

Kesken oleva kurssi (merkintä O) tulee suorittaa loppuun seuraavan lukuvuoden ensimmäisen jak-

son loppuun mennessä. 

Opiskelija voi korottaa hyväksytyn kurssin arvosanaa käymällä kurssin uudelleen. 
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Kurssin itsenäinen suorittaminen 

Kurssien itsenäinen opiskelu on mahdollista ja sitä tuetaan silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. 

Ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa on mainittu tarkemmin itsenäistä opiskelua koskevista ohjeis-

ta ja rajoituksista. Itsenäistä opiskelua edeltää ohjauksellinen keskustelu aineenopettajan kanssa. 

Itsenäisesti suoritettu kurssi arvioidaan ainoastaan, mikäli kurssi on hyväksytysti suoritettu. Mikäli 

opiskelija ei suorita itsenäisesti suoritettavaa kurssia hyväksytysti, hänet ohjataan lähiopetukseen 

suorittamaan kurssi uudelleen. 

 

 

Opinnoissa eteneminen 

Kallion lukiossa ryhmänohjaaja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä. Kunkin aineen tai aine-

ryhmän opetussuunnitelmassa määrätään kursseista, joiden suorittaminen on edellytyksenä kyseisen 

aineen opinnoissa etenemiseen. 

 

Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut edellä mainittuja opintoja hyväksytysti, varataan mahdollisuus 

osoittaa saavuttaneensa sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat etenemisen. Tarvittavat tiedot 

ja taidot voi osoittaa ylimääräisessä kuulustelussa tai muulla opettajan kanssa sovittavalla tavalla. 

 

Etenemiseste syntyy yhdestä hylätystä tai O-merkinnällä arvioidusta kurssista, mikäli opiskelijan 

oppimäärä kyseisessä aineessa muodostuu enintään kahdesta pakollisesta tai valtakunnallisesta sy-

ventävästä kurssista. 

Kaksi hylättyä kurssisuoritusta ja/tai O-merkinnällä arvioitua kurssia samassa oppiaineessa estää 

etenemisen, mikäli opiskelijan opinto-ohjelma kyseisessä aineessa muodostuu 3-5 pakollisesta tai 

valtakunnallisesta syventävästä kurssista. Jos opiskelijan opinto-ohjelma tietyssä aineessa rakentuu 

6-8 kurssista pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä opintoja, eteneminen estyy kolmen hylätyn tai 

O-merkinnällä arvioidun kurssin jälkeen. Mikäli opiskelija opiskelee vähintään 9 pakollista tai val-

takunnallista syventävää kurssia tietyssä oppiaineessa, eteneminen estyy neljän hylätyn tai O-

merkinnällä arvioidun kurssin jälkeen.  

Oppimäärään vaadittavien kurssien opiskelu voi jatkua vasta sitten, kun etenemiseste on poistettu.   

Opiskelijalle, jolle on kertynyt kaksi hylättyä suoritusta saman oppiaineen kursseista, annetaan hen-

kilökohtaista ohjausta. Ryhmänohjaaja merkitsee etenemisesteen jaksotodistukseen.  

Opinnoissa etenemistä kokevan päätöksen uusimista on pyydettävä rehtorilta kahden kuukauden 

kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. 

Erityisopettaja osallistuu tarvittaessa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arvioinnin suunnitteluun. 

Selvittämättömät poissaolot voivat vaikuttaa siihen, että arvioinnin edellytykset eivät täyty eli kurs-

sia ei arvioida.  

 

Soveltavat kurssit arvioidaan ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa määritetyillä tavoilla. 

 

Oppiaineen oppimäärän arviointi 

 

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan opiskelemista pakollisista ja syventävistä kursseista 

sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista. Soveltavien kurssien kuulumisesta eri oppi-

aineiden oppimääriin päätetään ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa. Samassa oppiaineessa eri 

opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät. Arvioituja kursseja ei voi poistaa. 

 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunni-

telman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeet-

tisena keskiarvona. Oppiaineen opettajalla on perustellusta syystä oikeus korottaa opiskelijan päät-

töarvosanaa. Opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: 
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Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja  joista voi olla hylättyjä 

pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa kurssiarvosanoja 

määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja, enintään 

        

1–2 kurssia    0 

3–5 kurssia    1 

6–8 kurssia    2 

9 kurssia tai enemmän   3 

   

Kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet arvioidaan päättötodis-

tuksessa numeroarvosanoin. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Opiskelija voi halutes-

saan saada suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama 

oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorit-

tama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. 

Kurssien keskiarvon mukaista päättöarvosanaa voidaan korottaa erillisessä kuulustelussa (tenttimäl-

lä) tai koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien näytön perusteella.  

Perustelut tulee voida antaa pyydettäessä kirjallisesti. 

Kaikki pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan aina myös numeroin riippumatta 

siitä, mitä arviointitapaa käytetään opiskelijalle annettavassa arvioinnissa. Numeroarviointi tallen-

netaan siltä varalta, että opiskelija haluaa numeroarvosanan päättötodistukseen. 

 

Kurssien suoritusjärjestys määrätään ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa. 

  

Lukion oppimäärän suoritus 

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät 

edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. 

 

Kallion lukiossa opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään 12 ilmaisutaitoaineiden kurssia. Opiskelijat 

ovat oikeutettuja vähentämään valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8§:ssä säädetystä pakollisten 

kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion 

jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista (hyväksytty oppimäärä ja etenemiseste ks. taulukko yl-

lä).  

 

Kurssikertymään voidaan laskea myös sellainen hyväksytysti suoritettu kurssi, joka ei kuulu min-

kään Kallion lukiossa opetettavan aineen oppimäärään, esimerkiksi tutor-kurssi. Kurssin hyväksilu-

kemisesta päättää rehtori. 

 

Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää päättöarvioinnin 

uusimista ja oikaisua. Tästä oikeudesta tiedotetaan kanslian ilmoitustaululla. 

 

Lukiodiplomi ja päättökoe 

Kallion lukiossa voi suorittaa valtakunnallisen lukiodiplomin seuraavissa aineissa: kuvataide, me-

dia, musiikki, tanssi, teatteritaide. Lisäksi on mahdollista suorittaa äidinkielen puheviestinnän päät-

tökoe. Lukiodiplomien ja päättökokeen suorittamisessa noudatetaan Opetushallituksen ohjeita ja 

arviointikriteereitä. 

Lukiodiplomin tai päättökokeen suorittamisesta saa erillisen todistuksen. 

Lukiodiplomien suorittamisohjeista ja arvioinnista kerrotaan lisää oppiainekohtaisissa osuuksissa. 

 

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

tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Päätös muualla suori-

tettujen opintojen hyväksilukemisesta tulee sitä erikseen pyydettäessä tehdä ennen mainittujen opin-

tojen aloittamista. Opiskelija esittää anomuksen rehtorille muualla suoritettujen kurssien hyväksi-

luettavuudesta. 

 

Kurssien hyväksilukemisen suhteen menetellään Helsingin kaupungin lukioissa pääsääntöisesti seu-

raavasti: 

 

 kurssien vastaavuudet tulee pyrkiä aina selvittämään ennen kurssin suorittamista 

 opiskelija esittää hakemuksen muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta; tällöin 

opiskelijan velvollisuus on toimittaa hakemuksen liitteenä riittävä dokumentaatio hyväksi-

luettavien opintojen sisällöstä, suoritustasosta ja suoritusoppilaitoksesta 

 opiskelija voi saada hyväksiluettavasta kurssista kurssisuorituksen vain, kun kurssi on hy-

väksytysti suoritettu 

 opiskelijalta voidaan edellyttää lisänäyttöjä arvosanan saamiseksi hyväksiluettavasta kurs-

sista  

 aikuislukioiden opetussuunnitelman mukaiset kurssit sekä toisen asteen valinnaiskurssitar-

jottimella olevat kurssit ovat aina hyväksiluettavia edellyttäen, että opiskelija on suorittanut 

kurssin hyväksytysti 

 vastuullisten tehtävien hoitamisesta oppilaskuntatoiminnassa sekä vapaaehtoistoiminnasta 

opiskelija voi saada hyväksiluettavan kurssin 

 ulkomailla, esim. vaihto-oppilasvuoden aikana suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea kou-

lun tavoitteiden mukaisesti; hyväksilukemisen periaatteista on tarpeen keskustella ulkomail-

le lähtevän opiskelijan kanssa etukäteen 

 mikäli ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hyväksi valtakunnallisiin pakollisiin tai syven-

täviin kursseihin, tulee niistä antaa numeroarvosana; arvosanan määrittelyn tueksi voidaan 

tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä 

 mikäli opiskelija on suorittanut peruskoulun luokkien 7-9 aikana lukion opetussuunnitelman 

mukaisen kurssin, voidaan kurssi hyväksilukea 

 

 

Todistukset 

Kallion lukiossa käytetään seuraavia todistuksia: jaksotodistus, abitodistus, päättötodistus sekä ero-

todistus. Jaksotodistus on arvioinnin väline. Se kertoo opiskelijalle ja hänen huoltajilleen opintojen 

etenemisestä. Alle 18-vuotiaan jaksotodistukseen vaaditaan huoltajan allekirjoitus informaation 

kulun varmistamiseksi. Kun abiturientti päättää opiskelunsa lukuvuoden kolmannen jakson jälkeen, 

hän saa abitodistuksen, jossa näkyvät kaikki kurssisuoritukset ja ainekohtaisten arvosanojen arit-

meettinen keskiarvo. Päättötodistus voidaan antaa opiskelijalle, kun hän on suorittanut lukion op-

pimäärään tarvittavat kurssit. Päättötodistuksessa esitetään myös ne kurssit, jotka opiskelija on suo-

rittanut muussa oppilaitoksessa ja jotka on luettu opiskelijalle hyväksi. Erotodistusta haetaan erilli-

sellä rehtorilta saatavalla hakulomakkeelta, kun opiskelija haluaa kesken lukio-opintojen lopettaa 

opiskelunsa Kallion lukiossa.  

    

Kallion lukiossa käytetään kaupungin yhteisiä todistuslomakepohjia.  

 

                

6.2 Koulun toiminnan arviointi 
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Toiminnan arviointi ja kehittäminen 
 

Koulun toiminnan arviointi on osa kouluyhteisön perustyötä ja osa Helsingin yleissivistävän koulu-

tuksen arviointia. Arvioinnin tavoitteena on tukea oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, opetus-

toimen henkilöstön työtä ja sekä hankkia ja analysoida tietoa koulun kehittämistyön ja päätöksente-

on pohjaksi. 

 

Lukuvuosittain toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana ovat koulun oman opetussuunni-

telman ohella yleissivistävän koulutuksen strategiset sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja 

edellisen lukuvuoden toimintakertomus. Koulu hyödyntää toiminnan ja talouden suunnittelussa 

käytettävissä olevia arviointituloksia. 

 

Itsearviointia tehdessään ja omia tuloksia seuratessaan koulu ottaa huomioon yleissivistävän koulu-

tuksen arvioinnin linjauksissa mainitut yhteiset arviointikäytännöt ja niiden tuottamat tulokset ja 

tulosten kehittymisen. 

 

Koulu osallistuu valtakunnallisiin ja opetusviraston tilaamiin tutkimuksiin ja vastaa kyselyihin sekä 

hyödyntää niistä saatuja tuloksia toimintansa kehittämisessä. 

 

Koulu voi kaikille yhteisten arviointikäytänteiden ja arviointikohteiden ohella halutessaan myös 

käyttää omia arviointimenetelmiä ja valita arviointikohteita omista lähtökohdistaan käsin. 

 

Koulun toiminnan arvioinnista ovat ensisijaisesti vastuussa rehtori ja opettajat. 

 

 

6.2.1 Strateginen arviointi 

Kallion lukiossa laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma, jossa esitetään lukuvuoden tavoitteet, 

erityiset painopistealueet sekä toiminnan pääpiirteet. Toimintasuunnitelman laadintaan osallistuvat 

rehtorin ohella koulun johtoryhmä, tiimit, opettajien kokous sekä oppilaskunnan hallitus.  

Toimintakertomuksessa arvioidaan tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomus laaditaan yhdessä 

eri osa-alueista vastaavien opettajien ja oppilaskunnan edustajien kanssa. Rehtori ja kehittämisryh-

mä kokoavat vuoden tavoitteet yhteen ja arvioivat niiden toteutumista. Kehittämistä vaativat asiat 

otetaan esille ja niistä keskustellaan opettajien, johtokunnan sekä oppilaskunnan hallituksen ko-

kouksissa ja sovitaan jatkotoimista. 

 

Toimintasuunnitelman yhteydessä laaditaan lukuvuoden kehittämishankkeista rahoitussuunnitelma. 

Kalenterivuoden alussa laadittava budjetti käsitellään opettajien ja johtokunnan kokouksissa.  

 

6.2.2  Jatkuva arviointi ja kehittäminen 

 

Toiminnan itsearviointi 

Kouluyhteisössä järjestetään erityyppisiä kyselyitä säännöllisin väliajoin. Opettajille suunnattu työ-

hyvinvointia koskeva kysely (TYHY) toteutetaan vuosittain. TYHY-kyselystä esille nousevat asiat 

käsitellään opettajien yhteisissä palavereissa. Asioista keskustellaan ja kehittämistä edellyttävät 

asiat nostetaan seuraavan vuoden painopistealueiksi. Pidämme tärkeänä, että voimme avoimen kes-

kustelun avulla parantaa opettajien ja muun henkilökunnan viihtyvyyttä työyhteisössä.    

Opiskelijat osallistuvat mm. kouluterveyskyselyyn, jonka tulokset käsitellään niin opettajien kuin 

opiskelijoidenkin kanssa. Parantamista vaativiin asioihin puututaan nopeasti. Toiminta suunnitel-
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laan yhdessä opiskelijoiden edustajien kanssa. Sekä TYHY-kyselyn että kouluterveyskyselyn tulok-

set käsitellään myös johtokunnan kokouksissa, jolloin myös huoltajat osallistuvat tulosten arvioin-

tiin. 

 

Arviointiprosessin työkaluna käytetään Euroopan laatupalkintokriteeristöä (EFQM). Vuosittaiset 

arviointialueet määritellään toimintasuunnitelmassa ja arvioinnin tuloksia käsitellään lukuvuoden 

lopussa. Palvelukykytutkimuksesta kerran neljässä vuodessa saatavaa raporttia arvioidaan yhdessä 

opettajien, opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. 

 

Kouluauditointi 

Koulu osallistuu auditointiin joka neljäs vuosi. Auditointia käytetään hyödyksi arvioitaessa kunkin 

lukuvuoden tavoitteiden saavuttamista. Auditoinnissa mahdollisesti esille nousevat kehittämiskoh-

teet otetaan huomioon seuraavan lukuvuoden tavoitteita suunniteltaessa.  

 

Tulos- ja kehityskeskustelu  

Rehtori käy vuosittain tulos- ja kehityskeskusteluita opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Kes-

kusteluissa kartoitetaan henkilökohtaisia kehittämistarpeita ja suunnitellaan tulevaisuuden tavoittei-

ta. Kehityskeskusteluissa palataan edellisen vuoden tuloksiin ja nykyistä tilannetta tarkastellaan 

niiden pohjalta. 

 

Opetussuunnitelman arviointi 

Kallion lukion opetussuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain tarpeen mukaan. Perusteellinen opetus-

suunnitelman tarkistus toteutetaan joka neljäs vuosi. Opettajat ja opiskelijat arvioivat opetussuunni-

telmaa yhdessä. 

 

 

 

7. OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄL-

LÖT  
 

7.1 Aihekokonaisuudet ja eheyttäminen 

 

Valtakunnallisesti määritellyt aihekokonaisuudet sisältyvät Helsingin kaupungin lukioiden kasva-

tustyöhön ja kaikkien aineiden opetukseen. Toteutettavat aihekokonaisuudet ovat 

 aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 

 hyvinvointi ja turvallisuus 

 kestävä kehitys 

 kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 

 teknologia ja yhteiskunta  

 viestintä ja mediaosaaminen 

 

Aihekokonaisuuksien toteuttamisessa otetaan huomioon pääkaupunkiseudun ja Helsingin sekä eri-

tyisesti lukion oman alueen tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet.  

 

Aihekokonaisuuksien toteuttamisessa kiinnitetään huomiota sekä kaikille aihekokonaisuuksille yh-

teisten tavoitteiden että kunkin aihekokonaisuuden omien tavoitteiden toteutumiseen. Erityisesti 

painotetaan tulevaisuusnäkökulmaa, joka sisältyy opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin 

aihekokonaisuuksien yhteisiin tavoitteisiin: 
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 opiskelija osaa havainnoida ja analysoida nykyajan ilmiöitä ja toimintaympäristöjä 

 opiskelija osaa esittää perusteluja käsityksiä tavoiteltavasta tulevaisuudesta 

 opiskelija osaa arvioida omaa elämäntapaansa ja vallitsevia suuntauksia tulevaisuusnäkö-

kulmasta 

 opiskelija osaa tehdä valintoja ja toimia tavoiteltavana pitämänsä tulevaisuuden puolesta 

 

Aihekokonaisuuksien tavoitteet ilmenevät Helsingin kaupungin lukioissa  

 

 opetus- ja kasvatustyötä ohjaavissa arvoissa 

 toimintakulttuurin linjauksissa  

 tietostrategiassa 

 ympäristöohjelmassa 

 hyvinvointia ja turvallisuutta koskevissa suunnitelmissa  

 kunkin oppiaineen tavoitteissa, sisällöissä ja menetelmissä 

 

Aihekokonaisuudet näkyvät Kallion lukion arvopohjassa, toimintakulttuurin painotuksissa sekä 

erityisesti yksittäisten oppiaineiden kurssisisällöissä ja työskentelymenetelmissä. Käytämme monin 

tavoin Helsingin tarjoamia mahdollisuuksia aihekokonaisuuksien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Opiskelussa hyödynnetään niin pääkaupungin kulttuurielämää kuin yhteiskunnallisia toimijoitakin. 

Helsingin kansainvälisyys ja monikulttuurisuus antavat hyvät lähtökohdat opiskelun substanssin 

syventämiseen.  

 

Koulun erityistehtävä kannustaa laaja-alaiseen kulttuurin tekemiseen, kokemiseen ja tuntemiseen. 

Yksilöllisyyden ja moniarvoisuuden kunnioittaminen antaa opiskelijalle mahdollisuuden oman kult-

tuurisen taustansa ilmentämiseen koulun arjessa. Yhteistyö eri tahojen kanssa sekä kansainvälinen 

toiminta syventävät erilaisten kulttuurien tuntemusta ja auttavat opiskelijaa luomaan omaa kulttuuri-

identiteettiään.  

 

Viestintä ja mediaosaaminen ovat osa Kallion lukion erityistehtävää.  Media-oppiainetta opetetaan 

itsenäisenä oppiaineena, ja media näkyy vahvasti koulun arjessa. Viestintäosaaminen on keskeistä 

useissa oppiaineissa.  

 

Teknologian hyödyntäminen on koulumme arkipäivää. Useissa oppiaineissa viestintä- ja tietotek-

niikka tukevat opetusta monin tavoin. Pyrimme nostamaan esiin monipuolisia näkökohtia ihmisen 

ja teknologian välisestä suhteesta. Teknologian opiskelu ja sen soveltaminen on ääni- ja valoteknii-

kan keskeinen oppisisältö.  

 

Kallion lukiossa kannustetaan opiskelijoita yhteiskunnan ja ympäristön tapahtumien kriittiseen seu-

raamiseen. Määritämme ympäristöohjelmassa vuosittain konkreettiset tavat, joilla sovitamme kestä-

vän kehityksen ulottuvuuksia koulun arkeen. Rohkaisemme opiskelijoita kestävän kehityksen to-

teuttamiseen sekä erilaisten yhteiskunnallisten ja kulttuuristen vaikutusmahdollisuuksien etsimi-

seen. Erityistehtävämme tarjoama viestintä-, media- ja kulttuuriosaaminen antaa opiskelijoille väli-

neitä kestävän kehityksen, aktiivisen kansalaisuuden ja yrittäjyyden monimuotoiseen toteuttami-

seen.  

 

Hyvinvointi ja turvallisuus konkretisoituvat muun muassa opiskelijahuollossa ja turvallisuussuunni-

telman avulla. Koulun traditioihin ja erilaisiin projekteihin osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden 

osallisuuden ja keskinäisen tuen kokemiseen. Keskusteleva opetuskulttuuri ja ilmaisutaidon opetus 
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antavat opiskelijalle valmiuksia käsitellä ja ilmaista erilaisia tunteita, mikä lisää kykyä toimia vuo-

rovaikutustilanteissa rakentavasti ja ratkaista konflikteja väkivallattomasti.  

 

 

 

OPPIAINEIDEN YHTEISET, AIHEKOKONAISUUKSIIN LIITTYVÄT PROJEKTIT 

 

Kallion lukiossa järjestetään vuosittain erilaisia oppiaineiden yhteisiä, aihekokonaisuuksiin liittyviä 

projekteja. Tavoitteena on mahdollistaa laajojen, yhteisten teemojen käsittelyä koulussa sekä lisätä 

oppiaineiden välistä yhteistyötä aihekokonaisuuksien toteuttamisessa. Projekteihin liittyvistä sovel-

tavista kursseista päätetään vuosittain. Hankkeiden sisällöt vaihtelevat vapaasti. Uusia projekteja 

kehitellään yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.    

 

Kansainvälisissä projekteissa toteutuu usea aihekokonaisuus. Erityisen hyvin ne tukevat opiskelijan 

viestintätaitoja, kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurien tuntemusta. Koulun laaja ystävyyskouluverkos-

to mahdollistaa hyvät puitteet kansainväliselle yhteistyölle. 

 

Kulttuuri- ja taidehankkeiden yhtenä tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus osallistua laa-

joihin, koulun eri taide- ja kulttuuriaineiden yhteisiin projekteihin. Yhteistyötä tehdään mm. koulun 

ulkopuolisten kulttuuritahojen kanssa.   

 

Osallistuvissa projekteissa on tavoitteena avartaa opiskelijoiden maailmankuvaa ja vaikutusmahdol-

lisuuksia sekä lisätä yhteisöllisyyttä. Ajankohtaisesta, ympäröivän yhteiskunnan ilmiöistä nouseva 

teema yhdistää eri oppiaineita projektissa. Lisäksi haetaan yhteistyökumppaneita yhteiskunnan eri 

toimijoiden parista. 

 

Muita yhteisiä hankkeita ovat esimerkiksi koulun oma julkaisu-, esittely- ja näyttelytoiminta, joiden 

tavoitteina on lisätä koulun sisäistä ja ulkoista tiedonkulkua sekä tukea kouluyhteisön avointa ilma-

piiriä.    

 

 

 

7.2 OPPIAINEKOHTAISET OSUUDET 
  

7.2.1   ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS  

 

    

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihmi-

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

yhteisönsä kulttuurin ja rakentaa omaa identiteettiään. Tämä mahdollistaa sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen sekä kulttuurin jatkuvuuden ja sen kehittämisen.  

 

Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taide-

aine, joka tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Se saa sisältöjä kieli-, kir-

jallisuus- ja viestintätieteistä sekä kulttuurin tutkimuksesta. Kielen, kirjallisuuden ja viestinnän tie-

toja sekä lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja opitaan erilaisissa viestintä- ja vuoro-

vaikutustilanteissa.  
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Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus opastaa arvostamaan omaa kulttuuria ja kieltä. Oppiaine ohjaa 

monikulttuurisuuden ja monikielisyyden ymmärtämiseen ja kielelliseen ja kulttuuriseen suvaitsevai-

suuteen. 

 

Lukion kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on kaunokirjallisuuden ymmärtäminen, tekstien eritte-

leminen 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 luo-

vat 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 aktiiviseen tiedon hankkimiseen, tiedon kriittiseen käsittelyyn ja tulkintaan. 

 

Opetuksessa pyritään yhteistyöhön Kallion lukion ilmaisutaitoaineiden kanssa sekä oppiaineen si-

säiseen integraatioon, sillä eri tieto- ja taitoalueet ovat toiminnallisessa yhteydessä toisiinsa. Niitä 

yhdistävänä tekijänä on kieli ja näkemys ihmisestä tavoitteellisesti toimivana, itseään ilmaisevana, 

merkityksiä tulkitsevana ja tuottavana viestijänä. 

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena Kallion lukiossa on, että opiskelija syventää 

tietojaan kielestä, kirjallisuudesta ja viestinnästä ja osaa hyödyntää niihin liittyviä käsitteitä. Lisäksi 

tavoitteena on, että opiskelija syventää ja monipuolistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan niin, 

että hän pystyy tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen vuorovaikutukseen. Opiskelijan tulee 

myös oppia ymmärtämään ja analysoimaan tekstin ja kontekstin suhdetta ja syventää tekstitaitojaan 

siten, että hän osaa eritellä, tulkita, arvioida, hyödyntää ja tuottaa erilaisia tekstejä entistä tietoisem-

pana niiden tavoitteista ja konteksteista. Tavoitteiden mukaisesti opiskelija oppii arvioimaan tekstin 

ilmaisua, esimerkiksi retorisia keinoja ja argumentaatiota, sekä soveltamaan tietojaan tekstien vas-

taanottamiseen ja tuottamiseen. Lisäksi hän osaa valikoida ja kriittisesti arvioida erilaisia tietolähtei-

tä, tiedon luotettavuutta, käyttökelpoisuutta ja tarkoitusperiä sekä osaa hyödyntää tieto- ja viestintä-

tekniikkaa oppiaineen opiskelussa. Kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on, että opiskelija syventää 

kirjallisuuden tuntemustaan ja kehittää siten ajatteluaan, laajentaa kirjallista yleissivistystään, mieli-

kuvitustaan ja eläytymiskykyään ja rakentaa maailmankuvaansa sekä nauttii kulttuurista ja arvostaa 

sen monipuolisuutta. Tavoitteena on myös se, että opiskelija hallitsee kirjoitetun kielen normit ja 

ymmärtää yhteisen kirjakielen tarpeellisuuden.     

 

Arviointi  

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssien arvioinnin tulee kohdistua monipuolisesti oppiaineen eri alu-

eisiin. Arvioinnin pohjana on opiskelijan tieto kurssien tavoitteista ja sisällöistä niin, että hän pystyy 

seuraamaan omaa edistymistään. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tuotokset sekä 

aktiivinen osallistuminen. Henkilökohtainen tavoitteenasettelu ja palaute sekä toisilta opiskelijoilta 

että opettajalta ovat opiskelijan puheviestinnän ja kirjoittamisen taitojen kehittymisessä tärkeitä. 

Opetuksessa tulee kehittää opiskelijan oman työn suunnittelun ja itsearvioinnin taitoja, joiden avulla 

hän voi rakentaa myönteistä mutta realistista käsitystä itsestään puhujana, lukijana ja kirjoittajana.  

 

PAKOLLISET KURSSIT 
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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 kir-

joitetun kielen hallintaa ja kehitetään lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja sekä lue-

taan runsaasti kaunokirjallisia ja muita tekstejä kunkin kurssin näkökulmasta.  

Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelu aloitetaan suorittamalla kurssit 1 ja 2 peräkkäin. Kurssi 3 tu-

lee suorittaa ennen kurssia 5. Ainoastaan kurssit 5 ja 6 sopivat suoritettavaksi opiskelemalla itsenäi-

sesti. 

 

1.  Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) 

 

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä 

kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kuunteli-

jana, 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 sei-

koista  

 ymmärtää tekstin merkityskokonaisuutena ja tarkastelee sen piirteitä tavoitteen, viestintäti-

lanteen 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 osallistumista-

pojaan ryhmän vuorovaikutuksen ja ilmapiirin sekä ryhmätyön tai keskustelun tulokselli-

suuden 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, säh-

köiset ja graafiset tekstit, asia- ja kaunokirjalliset tekstit, julkiset ja yksityiset tekstit 

 erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia ja harjoittelua: ymmärrettävyys, havain-

nollisuus ja eheys 

 tekstien referointi ja kommentointi 

 omien viestintätietojen, -taitojen, -asenteiden ja -motivaation arviointi lukio-opiskelun nä-

kökulmasta 

 vuorovaikutustaidot ryhmässä   

  

2.  Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2)  

 

Opiskelija harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään 

tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja ke-

hittyy erilaisten tekstien tuottajana. 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   
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 osaa arvioida tekstien sisältöä, näkökulmia, tyyliä ja muotoa sekä oppii erittelemään tekstiä 

temporaalisista, kausaalisista, kontrastiivisista ja muista merkityssuhteista koostuvana koko-

naisuutena, 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 välit-

tämään 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, sananvalinnat, 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 sii-

hen viittaaminen ja hyödyntäminen omassa tekstissä sekä tekstin ja sen kieliasun hiominen 

erityisesti rakenteen ja tekstin eheyden kannalta 

 

3.  Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3)  

 

Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta 

merkityksestä syvenee.  

 

Tavoitteet  

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 tarpeel-

lisia kirjallisuustieteellisiä käsitteitä käyttäen 

 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 lähestymis-

tapaa hyödyntäen 

 proosa kirjallisuudenlajina: kerrontateknisiä keinoja, esimerkiksi kertoja, näkökulma, aihe, 

henkilö, aika, miljöö, teema, motiivi 

 lyriikka kirjallisuudenlajina: käsitteinä esimerkiksi runon puhuja, säe, säkeistö, rytmi, mital-

lisuus, toisto, kielen kuvallisuus 

 draama kirjallisuudenlajina  

 novellien, runojen ja draaman erittelyä 

 kirjallisuuden keinojen käyttöä omissa teksteissä 

 

4.  Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4)     

 

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän 

perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan 

argumentatiivisia tekstejä.   
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Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

 syventää medialukutaitoaan, jolloin hän pystyy analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisia me-

diatekstejä, niiden taustoja ja tavoitteita sekä kriittisesti arvioimaan median välittämää in-

formaatiota ja vaikutusta yksilöihin ja yhteiskuntaan  

 osaa niin kirjoittajana kuin puhujanakin perustella monipuolisesti näkemyksiään sekä arvi-

oida vaikuttamispyrkimyksiä ja tekstin luotettavuutta 

 osaa tarkastella kirjallisuuden yhteiskunnallista vaikutusta  

 oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja myös eettisistä lähtö-

kohdista.  

 

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 

 

5.  Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) 

 

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kon-

tekstin 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, oman pohdiskelevan tekstin laadintaan aiheen ja nä-

kökulman valinnasta aineiston koontiin ja järjestelyyn, tekstin muokkaamiseen ja tyylin hi-

ontaan  

 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 

 

6.  Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6)  
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Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkitykses-

tä 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 muu-

tokseen 

 arvostaa nyky-Suomen monikulttuurisuutta ja -kielisyyttä ja ymmärtää äidinkielen merki-

tyksen jokaiselle ihmiselle  

 tuntee suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja. Hän osaa arvioida niiden 

merkitystä oman kulttuurinsa näkökulmasta kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin rakenta-

jana.  

 

Keskeiset sisällöt  

 teksti suullisessa ja kirjallisessa traditiossa: kansanrunoudesta kirjallisuuteen, kirjoitetusta 

kulttuurista nykyviestintään  

 suomen kielen muotoutuminen ja muuttuminen kansainvälisessä ympäristössä; kielenohjai-

lun 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 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

7.  Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7)  

 

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvi-

oimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. 

Kallion lukiossa kurssin sisällössä otetaan huomioon opiskelijan aiemmat puheviestinnän opinnot. 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja puhekulttuurista  

 kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan  

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

 

Keskeiset sisällöt  

 vuorovaikutustilanteiden osatekijät ja ominaispiirteet 

 verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä 

 esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menette-

lytavat 

 esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 

 harjoittelua äidinkielen puheviestinnän päättökoetta varten 

 puheviestinnän kulttuurisia piirteitä ja suomalaista puhekulttuuria 

 teatteriesitysten ja kaunokirjallisuuden käsittelyä puheviestinnän keinoin 

 

8.  Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8)  
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Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti ja kriittisesti erilaisia tekstejä    

 varmentaa taitoaan kirjoittaa sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukais-

ta tekstiä.   

 

Keskeiset sisällöt  

 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  

 

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.  

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia kielen, kirjallisuuden ja vies-

tinnän teemoja  

 oppii arvioimaan ja arvottamaan ajankohtaisia tekstejä eettisin ja esteettisin perustein ja nä-

kemään niiden merkityksen osana yhteiskunnallista keskustelua  

 löytää nykykirjallisuudesta itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään kes-

kusteluun  

 osoittaa kypsyyttä oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, ajattelun itse-

näisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä.  

 

Keskeiset sisällöt  

 nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä 

 ajankohtaisia suullisia ja kirjallisia puheenvuoroja kieltä ja kulttuuria käsittelevistä aiheista 

 mediatekstien ajankohtaisaiheiden, ilmaisukeinojen ja vaikutusten tarkastelua  

 osallistumista lukija- ja kirjoittajayhteisöön  

 

 

SOVELTAVAT KURSSIT 

 

Soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

 

10. Kielenhuollon kurssi (ÄI10) 

 

Opiskelija perehtyy syvemmin kielenhuollon eri osa-alueisiin. 

 

Tavoitteet 
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee kirjoitetun kielen keskeiset normit. 

 

Keskeiset sisällöt 

 välimerkit 

 ison ja pienen alkukirjaimen käyttö 

 yhdyssanat 

 kongruenssi 

 pronominien viittaussuhteet 

 lauseenvastikkeiden käyttö 

 rektio 

 

11. Kirjallisuuden ja ajankohtaisen kulttuurin kurssi 

 

Opiskelija valitsee kahdesta vaihtoehdosta: toinen kurssi käsittelee ensisijaisesti kirjallisuutta, toi-

nen teatteria. 

 

Kirjallisuus ja lukija (ÄI11k)  

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 perehtyy monipuolisesti kaunokirjallisuuteen, sen ilmaisukeinoihin ja tulkintatapoihin sekä 

kirjallisuustieteellisiin lähestymistapoihin 

 syventää  omaa  lukijuuttaan  tutustumalla erilaisiin teksteihin sekä tarkastelemalla ja perus-

telemalla omia lukumieltymyksiään 

 hahmottaa oman lukijahistoriansa yhtenä lukuprosessin ja tulkinnan lähtökohtana. 

 

 

Keskeiset sisällöt 

 kotimaisen ja ulkomaisen kaunokirjallisuuden lukeminen, omien perusteltujen  

 tekstivalintojen ja tulkintojen tekeminen, luetusta keskusteleminen ja kirjoittaminen 

 kaunokirjallisuuden analysointi sekä lukijalähtöisestä että kirjallisuustieteellisestä 

 näkökulmasta 

 

Teatteri ja kokija (ÄI11t)  

 

 Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tutustuu Helsingin seudun ajankohtaiseen teatteritarjontaan 

 oppii innostavaksi ja pohtivaksi kulttuurin vastaanottajaksi. 

 

 Keskeiset sisällöt 

 teattereiden ja teatteriryhmien tarjoaman yhteistyön hyödyntäminen 

 koeyleisönä toimiminen 

 keskustelut ohjaajien ja näyttelijöiden kanssa 

 näytelmien kritiikit ja analyysit sekä katsoja-analyysit 

 

 

 

SUOMI TOISENA KIELENÄ 
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Maahanmuuttajataustaiselle ja muulle vieraskieliselle opiskelijalle opetetaan koulun opetuskielen 

mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän sijasta S2 -

oppimäärää, mikäli hänen suomen kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla 

kielitaidon osa-alueilla. Yhdessä oman äidinkielen kehittymisen kanssa S2-opetus vahvistaa opiske-

lijan identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle. Lukion S2-oppimäärän ta-

voitteet ja sisällöt perustuvat perusopetuksessa tai muualla hankittuun suomen kielen perusteiden 

hallintaan. Kunnallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi.  

 

Kaupungin lukioissa S2-opetusta annetaan pääsääntöisesti keskitetyissä opetusryhmissä lukioiden 

yhteistoiminta-aikoina. Joissakin lukioissa on lisäksi omia S2-opetusryhmiä. Opetusryhmän suosi-

teltava vähimmäiskoko on kymmenen opiskelijaa. 

 

Kallion lukion opiskelijat osallistuvat Opetusviraston yhteisen kurssitarjottimen S2-kielen kursseil-

le. 

 

 

7.2.2  TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI) 

   

  

Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurienvälisen 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 auttamalla heitä ymmärtämään, että 

viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. 

Ruotsin kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine.  

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot 

seuraavasti:   

  

Oppimäärä Kuullun ym-

märtäminen  

Puhuminen Luetun ymmär-

täminen 

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 opiskelija 

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 tarkoituk-

senmukaisin strategioin.  

 

Arviointi  

 

Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten 

mukaisesti.  
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Kurssit  

 

Kurssien aiheita käsitellään oman kulttuurin sekä suomenruotsalaisen ja pohjoismaisen kulttuuri-

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

otetaan lisäksi huomioon aihekokonaisuuksissa esiin tuodut näkökulmat. Kullakin kurssilla voidaan 

käsitellä myös muita aiheita opiskelijoiden harrastuneisuuden ja toisaalta ajankohtaisuuden vaati-

musten huomioon ottamiseksi.  

 

Opiskelijoilla tulee olla jokaisella kurssilla tilaisuuksia kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia 

tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Rakenteiden ja sanaston tuntemuk-

sen 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 tulee ohjata tiedostamaan oman toiminnan ja omien arvostuksien kulttuurisidonnai-

suus.  

 

Opiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla. Heitä ohjataan tunnista-

maan omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan 

käyttämään strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehittymistarpeensa ja kulloi-

senkin opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta.  

 

 

 

 

 

PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 1-6 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ (A) 

  

 

Kurssien suorittaminen 

 

A – ruotsin kursseja on 8. Kurssit 1-6 ovat pakollisia ja kurssit 7-8 ovat syventäviä. Ylioppilastut-

kinnon pitkän oppimäärän koe perustuu kahdeksaan kurssiin. On suotavaa, että kurssit suoritetaan 

esitetyssä järjestyksessä. 

 

 

PAKOLLISET KURSSIT 

 

1.  Arkielämää Pohjoismaissa  (RUA1) 

 

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden 

hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja 

henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan 

keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.  

 

2.  Ihmiset ympärillämme  (RUA2) 
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Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hal-

lintaa. Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, erilaisuus sekä ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat. Kurssilla 

vertaillaan elämää ennen ja nyt. Aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia 

kurssin aiheiden käsittelyyn. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puhevies-

tinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. 

 

3.  Suomi – osa Pohjolaa ja Eurooppaa  (RUA3) 

 

Aihepiireinä ovat Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan ja sen kulttuurin esittely eri näkökul-

mista ja olojemme vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Suomi monikulttuurisena maana 

sekä maamme kaksikielisyys. Lisäksi kehitetään valmiuksia esitellä omaa kotimaataan ja sen kult-

tuuria. Aihekokonaisuuksista korostuu erityisesti ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus”. 

Kirjallista tuottamista harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. 

 

4.  Elinympäristömme  (RUA4) 

 

Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativahkon tekstiaineksen avulla. Aihe-

piireinä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä.  

Kurssin näkökulma on yhteiskunnallinen ja yleismaailmallinen.  Aihekokonaisuudet ”kestävä kehi-

tys”, ”viestintä- ja mediaosaaminen” ja ”teknologia ja yhteiskunta” tarjoavat näkökulmia kurssin 

aiheiden käsittelyyn. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita.  

 

5.  Opiskelu ja työ  (RUA5) 

 

Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu, kansalaisvaikuttaminen sekä palvelutilanteet yhteiskun-

nassamme. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan 

myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuuksista 

kurssilla korostuu ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”. 

 

6.  Kulttuuri ja sen tekijöitä  (RUA6) 

 

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuu-

rien tuntemus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. 

Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. Oppiaines ja 

työtavat valitaan osin oppilaiden kiinnostuksen ja mieltymyksen mukaan. 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

Syventävillä kursseilla kielitaitoa kehitetään monipuolisesti.  

 

7.  Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen  (RUA7) 

 

Aihealueita ovat yhteiskunta, politiikka ja aktiivinen kansalaisuus sekä yleismaailmalliset kehitys-

linjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Kurssilla harjoitellaan 

monipuolisesti ylioppilastutkinnossa tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Kurssia ei voi suorittaa itse-

näisesti. 

 

8.  Tiede, talous ja tekniikka  (RUA8) 
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Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana 

esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat 

näkökulmia ja lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn. 

Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti ylioppilastutkinnossa tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Kurssia 

ei voi suorittaa itsenäisesti. 

 

 

SOVELTAVA KURSSI 

 

Opintoja täydentävä kurssi (RUA9) 

 

Kurssin sisältö saattaa vaihdella lukuvuosittain muun muassa valtakunnallisen päättökokeen vaati-

musten mukaisesti. Kurssi voidaan myös räätälöidä opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

 

 

      

 

 

 

PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 7-9 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ (B1)  

  

Kurssien suorittaminen 

 

B1 – ruotsin kursseja on 7. Kurssit 1-5 ovat pakollisia ja kurssit 6-7 ovat syventäviä. Ylioppilastut-

kinnon keskipitkän oppimäärän koe perustuu seitsemään kurssiin. On suotavaa, että kurssit suorite-

taan esitetyssä järjestyksessä. 

 

 

PAKOLLISET KURSSIT 

 

1.  Koulu ja vapaa-aika  (RUB1) 

 

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden 

hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Kurssilla ylläpidetään myönteistä suhtautumista ruotsin 

kieleen ja kulttuuriin. Aihepiireinä ovat opiskelu mm. erikoislukiossa ja nuorten harrastukset, ja 

kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja 

keskeisiä puheviestinnän strategioita.  

 

2.  Arkielämää Pohjoismaissa  (RUB2) 

 

Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoitta-

mista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elä-

män, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Aihekokonaisuudet ”hy-

vinvointi ja turvallisuus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” antavat näkökulmia kurssin aiheiden 

tarkasteluun. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa ja kiinnitetään huomiota 

ilmaisuvarmuuteen.  

 

3.  Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa  (RUB3) 
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Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi poh-

joismaisena valtiona Euroopassa. Aihekokonaisuus ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” 

tarjoaa mahdollisuuksia käsitellä kurssin aiheita muun muassa lähiympäristöä. Kirjoittamistaitoa 

harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia 

ymmärtävän lukemisen strategioita.  

 

4.  Elämää yhdessä ja erikseen  (RUB4) 

 

Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja 

työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu ”hyvinvointi ja 

turvallisuus” esimerkiksi kulttuurien kohtaamista ja elämäntapoja käsittelevien tekstien avulla.  

 

5.  Elinympäristömme  (RUB5) 

 

Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö,  joukkoviestimet sekä yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen. Aihekokonaisuudet ”kestävä kehitys”, ”teknologia ja yhteiskunta” sekä ”viestintä- ja 

mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Harjoitellaan ymmärtävän 

lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia 

tekstejä.  

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

Syventävillä kursseilla kielitaitoa kehitetään monipuolisesti. 

 

6. Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä (RUB6) 

 

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuu-

rien tuntemus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat erilaisia näkökulmia kurssin aiheiin. 

Opiskelijat valmistavat pohjoismaisen kulttuurin piiriin kuuluvasta valitsemastaan aiheesta laajah-

kon tuotoksen ja esittelevät sen. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti ylioppilastutkinnossa tarvit-

tavia taitoja ja valmiuksia. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. 

 

7.  Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen  (RUB7) 

 

Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Aiheita voidaan laajen-

taa ajankohtaisen oheismateriaalin avulla. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksen-

tekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtä-

misvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Kurssilla harjoitellaan moni-

puolisesti ylioppilastutkinnossa tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. 

 

 

SOVELTAVA KURSSI 

 

8. Opintoja täydentävä kurssi (RUB8) 

 

Kurssin sisältö saattaa vaihdella lukuvuosittain muun muassa valtakunnallisen päättökokeen vaati-

musten mukaisesti. Kurssi voidaan myös räätälöidä opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 
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7.2.3 VIERAAT KIELET 

 

   

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

kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää opiskelta-

van kielen kielialueen tai yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostus-

taan. Tällöin otetaan huomioon erityisesti eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen monikieli-

syys ja -kulttuurisuus.  Kielten opetus antaa opiskelijoille valmiudet kielten omaehtoiseen opiske-

luun auttamalla heitä ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja 

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

Koulun erityisluonne ja valtakunnallisen päättökokeen vaatimukset otetaan huomioon soveltavien 

kurssien tarjonnassa. 

 

 

 

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite1) tasot 

seuraavasti:  

 

Kieli ja oppimäärä Kuullun ym-

märtäminen  

Puhuminen Luetun ymmär-

täminen 

Kirjoittaminen      

Englanti A B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 

Muut kielet A B1.1–B1.2 B1.1 B1.2 B1.1–B1.2 

Englanti B1 B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

Englanti B2 B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 

Muut kielet B2 A2.2  A2.1–A2.2 A2.2–B1.1 A2.1–A2.2 

Englanti B3 B1.1 A2.2 B1.1 B1.1 

Muut kielet B3 A2.1–A2.2 A2.1  A2.1–A2.2 A1.3–A2.1  

 

Tavoitteena on myös, että opiskelija 

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 tarkoituk-

senmukaisin strategioin.  

 

Arviointi   

 

Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten 

mukaisesti. Kurssarviointiin vaikuttavat osallistuminen tuntityöskentelyyn, mahdolliset ryhmätyöt, 

kurssin erityistehtävät (esitelmät, referaatit ym.) sekä koetulokset. Näitä arvioinninperusteita sovel-

letaan kaikkien vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen kursseihin. Oppiaineen pakolliset ja 

valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. 

 

Oppimäärän arviointiin vaikuttavat yksittäisten kurssien arvosanat. Arvostelun suorittavat kunkin 

aineen opettajat yhdessä.   

 

Kurssit  
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Aiheita käsitellään oman maan, opiskeltavan kielen kulttuurialueen ja kielestä ja aiheesta riippuen 

myös laajemmasta näkökulmasta niin, että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin. Aihei-

den käsittelyssä otetaan lisäksi huomioon aihekokonaisuuksissa esiin tuodut näkökulmat. Kullakin 

kurssilla voidaan käsitellä myös muita aiheita opiskelijoiden harrastuneisuuden ja toisaalta ajankoh-

taisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi.  

 

Opiskelijoilla tulee olla jokaisella kurssilla tilaisuuksia kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia 

tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Opiskeltavan kielen rakenteiden ja 

sanaston tuntemuksen laajentamiseen ja käytön monipuolistamiseen ja tarkkuuteen kiinnitetään 

huomiota kaikilla kursseilla kunkin oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Vaativimpia viestinnän 

muotoja harjoitetaan oppimäärissä, joiden opiskelu on alkanut peruskoulussa. Huomiota kiinnite-

tään äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. 

Kaunokirjallisuus ja muu autenttinen materiaali tarjoaa tähän mahdollisuuksia. Kulttuurisen herk-

kyyden kehittymiseksi tulee opiskelijoita ohjata tiedostamaan oman toimintansa ja omien arvostuk-

siensa kulttuurisidonnaisuus.  

 

Opiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla. Heitä ohjataan tunnista-

maan omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan 

käyttämään strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehittymistarpeensa ja kulloi-

senkin opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta.  

 

Kahden perättäisen kieltenkurssin suorittaminen itsenäisesti opiskellen ei pääsääntöisesti ole mah-

dollista. A-englannin 5. kurssi, A-kielten 6. kurssi ja A-kielten sekä B1-kielen syventävät kurssit 

eivät sovellu itsenäiseen opiskeluun. 

 

Vieraista kielistä käytetään seuraavia koodeja: 

 

EN = englannin kieli 

LA = latinan kieli 

RA = ranskan kieli 

SM = saamen kieli 

SA = saksan kieli 

VE = venäjän kieli 

IA = italian kieli 

EA = espanjan kieli 

PO = portugalin kieli 

KX = muu kieli 

 

Vieraiden kielten kurssikoodit muodostuvat kielten kirjaintunnusten, oppimäärien tasotunnusten ja 

kurssinumeroiden mukaan. Esimerkiksi RAB32 tarkoittaa ranskan kielen B3-oppimäärän kurssia 

numero 2.  

 

 

PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 1-6 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ (A) 

 

A-ENGLANTI 
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A-englannin kursseja on kahdeksan. Kurssit 1-6 ovat pakollisia ja kurssit 7-8 syventäviä. Ylioppi-

lastutkinnon pitkän oppimäärän koe perustuu kahdeksaan kurssiin. On suotavaa, että kurssit suorite-

taan esitetyssä järjestyksessä. 

 

 

PAKOLLISET KURSSIT 

 

1.  Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) 

 

Kurssi on luonteeltaan niveltävä: perussanastoa ja keskeisiä rakenteita kerrataan ja syvennetään. 

Opiskelijat perehdytetään lukion työtapoihin ja erilaisten apuneuvojen käyttöön. Aihepiirit ja tilan-

teet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja 

kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Aihekokonaisuuksista esiin nousevat ”hyvinvointi ja turval-

lisuus” sekä ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus”. Kurssilla painotetaan keskustelua, mie-

lipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.  

 

 

2.  Viestintä ja vapaa-aika (ENA2)  

 

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hal-

lintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin 

palveluihin. Aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen” 

korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien 

avulla.  Suullista kielitaitoa harjoitellaan monipuolisesti ja huomiota kiinnitetään ilmaisuvarmuu-

teen.  

 

 

3.  Opiskelu ja työ (ENA3) 

 

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyy-

pillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitellaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen 

ymmärtämistä ja käyttämistä. Lisäksi kehitetään valmiuksia esitellä omaa kotimaata ja sen kulttuu-

ria. Aihekokonaisuuksista ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” ja ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuu-

rien tuntemus” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. 

 

 

4.  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) 

 

Kurssin näkökulma on yhteiskunnallinen ja yleismaailmallinen. Kurssilla painotetaan puhumista ja 

tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteis-

kuntiin liittyvät tekstit. Aihekokonaisuuksista ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”, ”hyvinvointi 

ja turvallisuus” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. 

Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan 

kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä, mm. tiivistelmä. 

 

5.  Kulttuuri (ENA5) 

 

Kurssi on taide- ja kirjallisuuskurssi. Keskeisiä aihepiirejä ovat elokuva, teatteri, musiikki, taide ja 

kirjallisuus. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” ja ”viestintä- ja me-
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diaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Oppiaines ja työtavat valitaan 

osin opiskelijoiden kiinnostuksen ja mieltymyksen mukaan. Opiskelijat valmistavat laajahkon kir-

jallisen tai suullisen esityksen. Kurssi ei sovellu itsenäiseen opiskeluun.  

 

 

 

6.  Tiede, talous ja tekniikka (ENA6) 

 

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan 

saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä.  Aihekokonaisuuksista ”teknologia ja yhteiskun-

ta”, ”kestävä kehitys” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä. 

Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin 

tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssi ei sovellu itsenäiseen opiskeluun. 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen. Syventävät kurssit 

eivät sovellu itsenäiseen opiskeluun. 

 

7.  Luonto ja kestävä kehitys (ENA7) 

 

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän 

kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssilla käsitellään tämän ja huomisen päivän maailmaa ja 

tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia pohdiskella ilmiöiden syitä ja seurauksia. Aiheita 

voidaan laajentaa ajankohtaisen oheismateriaalin avulla. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti yli-

oppilastutkinnossa tarvittavia taitoja ja valmiuksia.  Kurssi ei sovellu itsenäiseen opiskeluun. 

 

8.  Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA8)  

 

Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailman-

kuviin liittyvät aiheet. Tekstimateriaalia on runsaasti, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus saada mo-

nipuolista sanastoa ja tutustua mahdollisimman moneen aihepiiriin eri näkökulmasta. Kurssilla har-

joitellaan monipuolisesti ylioppilastutkinnossa tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Kurssi ei sovellu 

itsenäiseen opiskeluun. 

 

 

SOVELTAVA KURSSI 

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä suoritettu (S) / hylätty (H) 

 

9. Opintoja täydentävä kurssi (ENA9) 

Kurssin sisältö vaihtelee lukuvuosittain valtakunnallisen päättökokeen vaatimusten mukaisesti. 

Kurssi voi olla esim. abikurssi, kuullunymmärtämis- tai kirjoituskurssi. Kurssi ei sovellu itsenäiseen 

opiskeluun. 
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A-RANSKA 

 

 

Kielenopiskelun päämääränä on saada opiskelija kiinnostuneeksi Ranskasta ja ranskankielisestä 

maailmasta kielitaitoa monipuolisesti kehittämällä. A-ranskan kursseja on kahdeksan. Kurssit 1-6 

ovat pakollisia ja kurssit 7-8 syventäviä. Ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän koe perustuu kah-

deksaan kurssiin. On suotavaa, että kurssit suoritetaan esitetyssä järjestyksessä. 

 

 

 

Arviointi 

 

Opiskelijaa arvioidaan monipuolisesti, niin että arvioinnin perustana on pääasiallisesti opiskelijan 

osallistuminen tuntityöskentelyyn. Tämän lisäksi arviointi perustuu kirjallisiin kotitehtä-

viin/esitelmiin sekä kurssin aikana järjestettäviin kirjallisiin ja/tai suullisiin kokeisiin. 

 

 

PAKOLLISET KURSSIT 

 

1.  Nuori ja hänen maailmansa (RAA1) 

 

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden 

hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, 

lähiympäristöön ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja 

epämuodollista. Aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden 

käsittelyyn.  Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän 

strategioita.  

 

2.  Viestintä ja vapaa-aika (RAA2) 

 

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hal-

lintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä paikkakun-

nalla käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus” sekä ”viestintä- ja 

mediaosaaminen” korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestin-

nällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huo-

miota ilmaisuvarmuuteen.  

 

 

3.  Opiskelu ja työ (RAA3) 

 

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyy-

pillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen 

ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” tarjoaa näkö-

kulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. 

 

4.  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RAA4) 

 

Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat 

oman maan ja ranskankielisten maiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. ”Aktiivinen kansalaisuus ja 

yrittäjyys” -aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan 
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erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilai-

siin tarkoituksiin sopivia tekstejä. 

 

5.  Kulttuuri (RAA5) 

 

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuu-

rien tuntemus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. 

Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. 

 

6.  Tiede, talous ja tekniikka (RAA6) 

 

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan 

saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä.  Aihekokonaisuus ”teknologia ja yhteiskunta” 

korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjal-

lista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen. 

 

7.  Luonto ja kestävä kehitys (RAA7) 

 

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän 

kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Ohjataan opiskelijoita vastuulliseen suhtautumiseen luontoon, 

yhteiseen omaisuuteen ja kuluttamiseen. 

 

8.  Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RAA8) 

 

Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat meillä ja muualla maa-

ilmassa ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet.  

 

 

SOVELTAVA KURSSI 

 

9. Opintoja täydentävä kurssi (RAA9) 

 

Kurssin sisältö vaihtelee lukuvuosittain valtakunnallisen päättökokeen vaatimusten mukaisesti. 

Kurssi voi olla esim. abikurssi, kuullunymmärtämis-  tai kirjoituskurssi. Kurssi voidaan myös räätä-

löidä harjoittamaan pelkästään suullista kielitaitoa. Kurssi arvostellaan hyväksymismerkinnällä suo-

ritettu (S)  / hylätty (H). Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskellen.  

 

A-SAKSA 

 

 

A-saksan kursseja on kahdeksan (1-8) ja yksi soveltava kurssi. Ylioppilastutkinnon pitkän oppimää-

rän koe perustuu kahdeksaan kurssiin. On suotavaa, että kurssit suoritetaan esitetyssä järjestyksessä.  
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PAKOLLISET KURSSIT 

 

1.Nuori ja hänen maailmansa (SAA1) 

 

Kurssi  niveltää perusopetuksen ja  lukion kielenopetusta  ja  vahvistaa sanaston ja  perusrakentei-

den hallintaa opiskelijoiden tarpeiden  mukaan.  Aihepiirit ja  tilanteet liittyvät  jokapäiväiseen elä-

mään, lähiympäristöön  ja  henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja  ihmissuhteisiin. Kieli  on  tutta-

vallista  ja  epämuodollista.  Aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja  turvallisuus”  ja ”kulttuuri-

identiteetti ja kulttuurien tuntemus” tarjoavat näkökulmia kurssin  aiheiden  käsittelyyn. Kurssilla 

painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua  ja  keskeisiä puheviestinnän  strategioita. 

 

2. Viestintä ja vapaa-aika (SAA2) 

 

Kurssilla harjoitetaan  puheviestintää  monipuolisesti ja  vahvistetaan ja  laajennetaan  rakenteiden  

hallintaa.  Aihepiirit ja  tilanteet  liittyvät vapaa-aikaan ja  harrastuksiin ja  niiden  yhteydessä paik-

kakunnalla käytettäviin  palveluihin.  Aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus”  sekä ”vies-

tintä-  ja  mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin  aiheiden  käsittelyyn.  Kirjoittamistaitoa  

harjoitellaan  viestinnällisten  tehtävien  avulla. Puheviestinnän  strategioiden  hallintaa  vankenne-

taan ja kiinnitetään  huomiota ilmaisuvarmuuteen. 

 

 

3.Opiskelu ja työ (SAA3) 

 

Kurssin  aihepiirit ja  tilanteet  liittyvät opiskeluun  ja  työelämään, ja kurssilla harjoitellaan  niille 

tyypillistä suullista  ja  kirjallista  viestintää. Harjoitellaan  myös  muodollisten  tilanteiden vaati-

man  kielen  ymmärtämistä ja  käyttämistä suullisesti ja kirjallisesti.  Aihekokonaisuus ” aktiivinen  

kansalaisuus  ja yrittäjyys sekä ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” tarjoavat  näkökulmia  

kurssin  aiheiden käsittelyyn. 

  

 

4.Yhteiskunta ja ympäröivä  maailma (SAA4) 

  

Kurssilla  painotetaan  puhumista  ja  tekstin  ymmärtämistä vaativahkolla  tasolla. Lähtökohtana  

ovat  oman  maan  ja kohdemaiden yhteiskuntiin  liittyvät tekstit.  Aihekokonaisuudet ”aktiivinen  

kansalainen ja  yrittäjyys” sekä ”hyvinvointi ja turvallisuus”  tarjoavat  näkökulmia kurssin aiheiden  

käsittelyyn.  Kurssilla  harjoitellaan erilaisia  ymmärtävän  lukemisen strategioita. Kirjallista  ilmai-

sua  harjoitellaan kirjoittamalla  erilaisiin tarkoituksiin sopivia  tekstejä. 

 

 

5.Kulttuuri (SAA5) 

 

Kurssilla painotetaan vaativan tekstin ymmärtämistä.  

Kurssilla käsitellään oman kotipaikan, kotimaan, kohdemaiden  kulttuuria  laaja-alaisesti.  Aiheko-

konaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” ja  ”viestintä ja  mediaosaaminen” tar-

joavat näkökulmia kurssin  aiheiden käsittelyyn.   Opiskelijat valmistelevat kulttuuriin liittyvän tuo-

toksen.  

 

6.Tiede, talous ja tekniikka (SAA6) 
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Kurssilla  painotetaan aiempaa vaativamman kieliaineksen ymmärtämistä.  Aiheina ovat eri  tie-

teenalat,  tekniikan saavutukset,  viestinnän  eri muodot ja  talouselämä. Aihekokonaisuus  ”tekno-

logia  ja  yhteiskunta” tarjoaa  näkökulmia  kurssin aiheiden käsittelyyn. Jatketaan lukemisstrategi-

oiden  harjoittelua  ja  kirjoitetaan erilaisiin  tarkoituksiin sopivia  tekstejä. Kurssi ei sovellu itsenäi-

seen opiskeluun 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

Syventävillä  kursseilla keskitytään  kielitaidon monipuoliseen  kehittämiseen. 

 

7.Luonto  ja  kestävä  kehitys (SAA7) 

 

Kurssi  antaa  opiskelijalle valmiuksia  ymmärtää ja  käyttää luontoon,  luonnontieteisiin  ja  kestä-

vän  kehityksen aihepiiriin  liittyvää  kieltä. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia yleismaailmallisia 

haasteita käsitteleviä tekstejä. Ohjataan  opiskelijoita   vastuulliseen  suhtautumiseen  luontoon,  

yhteiseen  omaisuuteen  ja  kuluttamiseen. Kurssilla harjoitetaan monipuolisesti ylioppilaskirjoituk-

sissa vaadittavia taitoja. Kurssia ei saa suorittaa itsenäisesti. Kurssi ei sovellu itsenäiseen opiskeluun 

 

8.   Yhteinen  maailma ja kansainvälistyminen (SAA8) 

 

Aihealueita  ovat yleismaailmalliset kehityslinjat,  ajankohtaiset  tapahtumat maailmalla, kotimaassa  

sekä omalla  asuinseudulla  ja erilaisiin  maailmankuviin  liittyvät aiheet.  

Kurssilla harjoitetaan monipuolisesti ylioppilaskirjoituksissa vaadittavia taitoja. Kurssi ei sovellu 

itsenäiseen opiskeluun  

 

SOVELTAVA KURSSI 

 

9.  Koulukohtainen soveltava kurssi (SAA9) 

Kurssin sisältö vaihtelee lukuvuosittain valtakunnallisen päättökokeen vaatimusten mukaisesti. 

Kurssi voi olla esim. abikurssi, kuullunymmärtämis- tai kirjoituskurssi tai suullisen kielitaidon 

kurssi. Kurssi arvostellaan hyväksymismerkinnällä suoritettu (S) / hylätty (H). Kurssia ei voi suorit-

taa itsenäisesti opiskellen.  

 

 

 

A-VENÄJÄ 

 

A-venäjän kursseja on kahdeksan (1-8) ja yksi soveltava kurssi. Ylioppilastutkinnon pitkän oppi-

määrän koe perustuu kahdeksaan kurssiin. On suotavaa, että kurssit suoritetaan esitetyssä järjestyk-

sessä.  

 

 

PAKOLLISET KURSSIT 

 

1.  Nuori ja hänen maailmansa (VEA1) 

 

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden 

hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja 
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henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. 

Aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.  

Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.  

 

2.  Viestintä ja vapaa-aika (VEA2) 

 

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hal-

lintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin 

palveluihin. Aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen” 

korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien 

avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvar-

muuteen.  

 

3.  Opiskelu ja työ (VEA3) 

 

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyy-

pillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen 

ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” tarjoaa näkö-

kulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Pohditaan koulutuksen merkitystä omien valintojen ja yhteis-

kunnan toiminnan kannalta. 

 

4.  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (VEA4) 

 

Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat 

omaan maahan ja venäläiseen yhteiskuntaan liittyvät tekstit, joiden avulla tarkastellaan viimeaikai-

sia yhteiskunnallisia muutoksia ja kehityssuuntia Venäjällä. Mahdollisuuksien mukaan hyödynne-

tään venäjänkielisiä painettuja- ja nettilehtiä. ”Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” 

-aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ym-

märtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituk-

siin sopivia tekstejä. 

 

5. Kulttuuri (VEA5) 

 

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuu-

rien tuntemus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. 

Luetaan venäläistä kaunokirjallisuutta, ja opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon 

tuotoksen ja esittelevät sen. 

 

6.  Tiede, talous ja tekniikka (VEA6)  

 

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan 

saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä.  Aihekokonaisuus ”teknologia ja yhteiskunta” 

korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjal-

lista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen. 
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7. Luonto ja kestävä kehitys (VEA7) 

 

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän 

kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Tarkastellaan kulutuskäyttäytymisen muuttumista ja ympäris-

töliikettä Venäjällä. 

 

8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (VEA8) 

 

Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailman-

kuviin liittyvät aiheet. Kurssilla tarkastellaan Venäjän asemaa kansainvälisellä areenalla ja Venäjän 

suhteita muihin maihin.  

 

 

SOVELTAVA KURSSI 

 

9. Opintoja täydentävä kurssi (VEA9) 

 

Kurssin sisältö vaihtelee lukuvuosittain valtakunnallisen päättökokeen vaatimusten mukaisesti. 

Kurssi voi olla esim. abikurssi, kuullunymmärtämis- tai kirjoituskurssi. Kurssi voidaan myös räätä-

löidä harjoittamaan pelkästään suullista kielitaitoa. Kurssi arvostellaan hyväksymismerkinnällä (S) / 

hylätty (H). Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskellen. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 7-9 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ (B2) 

 

B2-RANSKA 

 

B2-ranskan kursseja on kahdeksan syventävää (1-8) ja yksi soveltava (9). Ylioppilastutkinnon lyhy-

en oppimäärän koe perustuu kahdeksaan kurssiin. On suotavaa, että kurssit suoritetaan esitetyssä 

järjestyksessä. 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

1.  Vapaa-aika ja harrastukset (RAB2 1)  

 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, kiinnostuksen koh-

teisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi 

vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan pu-

heen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua, ja laajennetaan kielen perus-

rakenteiden tuntemusta.  
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2.  Meillä ja muualla (RAB2 2) 

 

Kurssin aihepiireinä ovat oman kotipaikkakunnan ja maan sekä kohdekielisten maiden ihmiset, 

maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ym-

märtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan 

viestinnällisten tehtävien avulla. 

 

3.  Ennen ja nyt (RAB2 3) 

 

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat 

esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan 

perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 

 

4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB2 4) 

 

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevai-

suudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista 

viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 

 

5.  Kulttuuri (RAB2 5) 

 

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elo-

kuva, teatteri tai urheilu. Hyödynnetään kaupungin kulttuuritarjontaa ja monikulttuurisuutta mah-

dollisuuksien mukaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 

 

6.  Yhteinen maapallomme (RAB2 6) 

 

Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tu-

levaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmär-

tämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 

 

7.  Tiede ja tekniikka (RAB2 7) 

 

Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset 

tekstit. Ohjataan opiskelijoita käyttämään teknologiaa hyväksi etsimällä lisätietoa kurssin aiheista 

muun muassa kohdekielisiltä internet-sivuilta. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoit-

tamista. 

 

8.  Luonto ja kestävä kehitys (RAB2 8) 

 

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen 

kulttuurissa. Ohjataan opiskelijoita vastuulliseen suhtautumiseen luontoon, yhteiseen omaisuuteen 

ja kuluttamiseen. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä sekä omien suunniteltujen ja viimeis-

teltyjen kirjallisten tuotosten tekemistä. 

 

 

SOVELTAVA KURSSI 

 

9.Opintoja täydentävä kurssi (RAB2 9) 
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Kurssin sisältö vaihtelee lukuvuosittain valtakunnallisen päättökokeen vaatimusten mukaisesti. 

Kurssi voi olla esim. abikurssi, kuullunymmärtämis- tai kirjoituskurssi. Kurssi voidaan räätälöidä 

harjoittamaan pelkästään suullista kielitaitoa. Kurssi arvostellaan hyväksymismerkinnällä (S) / hy-

lätty (H). Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskellen 

 

 

B2-SAKSA 

 

 

B2- saksan kursseja on kahdeksan (1-8) ja yksi soveltava (9). Ylioppilastutkinnon lyhyen oppimää-

rän koe perustuu kahdeksaan kurssiin.  

On suotavaa, että kurssit suoritetaan esitetyssä järjestyksessä  

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

1. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB2 1) 

 

Kurssi on luonteeltaan niveltävä ja siinä kerrataan perussanastoa ja rakenteita.  

Opiskelijat perehtyvät lukion opiskelutekniikkaan ja apuneuvojen käyttöön.  

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, kiinnostuksen koh-

teisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi 

vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan pu-

heen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua, ja laajennetaan kielen perus-

rakenteiden tuntemusta. 

 

2. Meillä ja muualla (SAB2 2) 

 

Kurssin aihepiireinä ovat oman paikkakunnan ja maan  ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantie-

de, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä 

ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnäl-

listen tehtävien avulla. Kurssilla painottuu aihekokonaisuus ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien 

tuntemus”.  

 

3. Ennen ja nyt (SAB2 3) 

 

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat 

esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan 

perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssil-

la painottuvat aihekokonaisuudet ”turvallisuus ja hyvinvointi” sekä ”kestävä kehitys”. 

 

4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB2 4) 

 

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevai-

suudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista 

viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Kurssilla harjoitetaan kaikkia kielitai-

don alueita.  

 

5. Kulttuuri (SAB2 5) 
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Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elo-

kuva, teatteri tai urheilu. Hyödynnetään kaupungin kulttuuritarjontaa ja monikulttuurisuutta mah-

dollisuuksien mukaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 

 

6. Yhteinen maapallomme (SAB2 6) 

 

Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tu-

levaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Hyödynnetään mahdollisuuksien mu-

kaan opetustoimen ja kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia viestintään ja mediaosaamiseen. Kurs-

silla painotetaan tekstinymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suulli-

sesti ja kirjallisesti. Kurssilla painottuu aihekokonaisuus ”kestävä kehitys”.  

 

7. Tiede ja tekniikka (SAB2 7) 

 

Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset 

tekstit. Ohjataan opiskelijoita ymmärtämään ja käyttämään teknologiaa. Kurssilla painotetaan teks-

tin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssilla painottuu aihekokonaisuus ”viestintä ja mediaosaami-

nen”. Kurssilla harjoitetaan monipuolisesti ylioppilastutkinnossa vaadittavia taitoja. Kurssi ei sovel-

lu itsenäiseen opiskeluun.  

 

8. Luonto ja kestävä kehitys (SAB2 8) 

 

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen 

kulttuurissa. Ohjataan opiskelijoita vastuulliseen suhtautumiseen yhteistä omaisuutta kohtaan ja 

kuluttamiseen. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssilla harjoitetaan 

monipuolisesti ylioppilastutkinnossa vaadittavia taitoja. 

 

 

SOVELTAVA KURSSI 

 

9. Koulukohtainen soveltava kurssi (SAB2 9)  

 

Kurssin sisältö vaihtelee lukuvuosittain valtakunnallisen päättökokeen vaatimusten mukaisesti. 

Kurssi voi olla esim. abikurssi, kuullunymmärtämiskurssi tai kirjoituskurssi tai suullisen kielitaidon 

kurssi. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä suoritettu (S) / hylätty (H). Kurssi ei sovellu itsenäi-

seen opiskeluun.  

 

 

LUKIOSSA ALKAVA OPPIMÄÄRÄ (B3) 

 

B3-RANSKA 

  

 

B3-ranskan kursseja on kahdeksan syventävää (1-8) ja yksi soveltava (9). Ylioppilastutkinnon lyhy-

en oppimäärän koe perustuu kahdeksaan kurssiin. On suotavaa, että kurssit suoritetaan esitetyssä 

järjestyksessä. 
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SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

1.  Hyvää päivää, hauska tutustua (RAB3 1) 

 

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja 

esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskuste-

lukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan sel-

viytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestinnässä 

ääntämistä ja intonaatiota. Erityistä huomiota kiinnitetään äidinkielen ja kohdekielen eroihin tapa-

kulttuurissa ja viestintästrategioissa.  

 

2.  Näin asiat hoituvat (RAB3 2) 

 

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla 

harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten ostoksilla ja käy-

tettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla 

painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä laaditaan lyhyitä kirjallisia viestejä. 

 

3.  Vapaa-aika ja harrastukset (RAB3 3) 

 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan 

viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen 

ymmärtämistä ja rohkeaa puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista, ja laajennetaan kielen 

perusrakenteiden tuntemusta. Tähän asti opiskeltu sanasto ja rakenteet mahdollistavat lyhyiden ja 

yksinkertaisten kurssin aiheisiin liittyvien tekstien ymmärtämisen. 

  

4.  Meillä ja muualla (RAB3 4) 

 

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtä-

vyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja 

vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan  viestinnällisten tehtävien 

avulla. Opiskelija selviytyy rutiininomaisista kirjoittamista vaativista tehtävistä, kuten esimerkiksi 

muisti- ja ostoslistat, onnittelut ja toivotukset. 

 

5.  Ennen ja nyt (RAB3 5) 

 

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat 

esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusraken-

teiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Uutta tietoa pysty-

tään jo hankkimaan selkeästi jäsennellyistä, tuttuja aiheita käsittelevistä teksteistä.  

 

6.  Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB3 6) 

 

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevai-

suudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista 

viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Ääntäminen on ripeää ja intonaatio 

sekä elekieli lähellä kohdemaan käytäntöä.  

 

7.  Kulttuuri (RAB3 7) 
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Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elo-

kuva, teatteri tai urheilu. Hyödynnetään kaupungin kulttuuritarjontaa ja monikulttuurisuutta mah-

dollisuuksien mukaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita siten, että opiskelija osaa 

kertoa jotain kulttuuriin liittyvistä harrastuksistaan ja mieltymyksistään suullisesti ja kirjallisesti. 

Hän pystyy lukemaan lyhyitä kaunokirjallisia tekstejä olennaisen sisällön ymmärtäen ja kohdekieli-

sen maan kulttuurielämästä kiinnostuen. 

 

8.  Yhteinen maapallomme (RAB3 8) 

 

Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan 

ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit Opiskelija osaa kerätä 

tietoa kurssin aiheita käsittelevistä lehtiartikkeleista. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä, 

kuvausten ja  selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 

 

 

SOVELTAVA KURSSI 

 

9. Opintoja täydentävä kurssi (RAB3 9) 

 

Kurssin sisältö vaihtelee lukuvuosittain valtakunnallisen päättökokeen vaatimusten mukaisesti. 

Kurssi voi olla esim. abikurssi, kuullunymmärtämis- tai kirjoituskurssi. Kurssi voidaan myös räätä-

löidä harjoittamaan pelkästään suullista kielitaitoa. Kurssi arvostellaan hyväksymismerkinnällä suo-

ritettu (S) / hylätty (H). Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskellen 

 

 

B3-SAKSA 

 

B3-saksan kursseja on kahdeksan syventävää (1-8) ja yksi soveltava (9). Ylioppilastutkinnon lyhyen 

oppimäärän koe perustuu kahdeksaan kurssiin. On suotavaa, että kurssit suoritetaan esitetyssä jär-

jestyksessä. 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

1. Hyvää päivää, hauska tutustua (SAB3 1) 

 

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja 

esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskuste-

lukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan sel-

viytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. 

Kurssilla painottuu mm. aihekokonaisuus ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus”, kiinnite-

tään huomiota saksankielisten maiden ja suomalaisiin tapoihin ja viestintään.  

 

2. Näin asiat hoituvat (SAB3 2) 

 

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla 

harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten ostoksilla ja käy-

tettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla 

painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä laaditaan lyhyitä kirjallisia viestejä ja tekstejä.  
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3. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB3 3) 

 

Aihepiirit ja tilanteet 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 perusra-

kenteiden tuntemusta. Tutustutaan hiukan vaikeampiin vapaa-aikaan, harrastuksiin ja nuorten elä-

mään liittyviin teksteihin. 

 

4. Meillä ja muualla (SAB3 4) 

 

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtä-

vyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja 

vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnäl-

listen tehtävien avulla. 

 

5. Ennen ja nyt (SAB3 5) 

 

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta.  Aiheina ovat 

esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusraken-

teiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 

 

6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB3 6) 

 

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevai-

suudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista 

viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 

 

7. Kulttuuri (SAB3 7) 

 

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus,  musiikki, elo-

kuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 

 

8. Yhteinen maapallomme (SAB3 8) 

 

Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan 

sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediateks-

tit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista 

suullisesti ja kirjallisesti. 

 

 

SOVELTAVA KURSSI 

 

9. Koulukohtainen soveltava kurssi (SAB3 9)  

 

Kurssin sisältö vaihtelee lukuvuosittain valtakunnallisen päättökokeen vaatimusten mukaisesti. 

Kurssi voi olla esim. abikurssi, kuullunymmärtämiskurssi tai kirjoituskurssi tai suullisen kielitaidon 

kurssi. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä suoritettu (S) / (H) hylätty. Kurssia ei voi suorittaa 

itsenäisesti.  
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B3-VENÄJÄ 

 

 

B3-venäjän kursseja on kahdeksan syventävää (1-8) ja yksi soveltava (9). Ylioppilastutkinnon lyhy-

en oppimäärän koe perustuu kahdeksaan kurssiin. On suotavaa, että kurssit suoritetaan esitetyssä 

järjestyksessä. 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

1.  Hyvää päivää, hauska tutustua (VEB3 1) 

 

Kurssin painopiste on ääntämisen, intonaation ja kirjaimiston oppimisessa. Kurssilla opiskellaan 

perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitel-

laan 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.  

 

2.  Näin asiat hoituvat (VEB3 2) 

 

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Tutustu-

taan venäläisen nimisysteemin erityispiirteisiin ja venäläisten perhe-elämään. Kurssilla harjoitetaan 

selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten ostoksilla ja käytettäessä esi-

merkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan 

puheen ymmärtämistä ja puhumista. 

 

3.  Vapaa-aika ja harrastukset (VEB3 3) 

 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan 

viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla vertaillaan suoma-

laisten ja venäläisten nuorten vapaa-ajan viettoa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja 

puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista, ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tunte-

musta.  

 

4.  Meillä ja muualla (VEB3 4) 

 

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtä-

vyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Tapakulttuurin osalta perehdytään erityisesti vieraiden vas-

taanottoon. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakentei-

den hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. 

 

5.  Ennen ja nyt (VEB3 5) 

 

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat 

esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla käsitellään myös erilaisia asumismuotoja ja sukupol-

vien välisiä suhteita. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallin-

taa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.  
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6.  Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (VEB3 6) 

 

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevai-

suudensuunnitelmiin. Vertaillaan suomalaista ja venäläistä koulusysteemiä ja koulutuksen merkitys-

tä suomalaisille ja venäläisille nuorille. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suul-

lista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.  

 

7.  Kulttuuri (VEB3 7) 

 

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elo-

kuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla käsitellään myös ortodoksista uskontoa tärkeänä venäläiseen 

elämään ja taiteisiin vaikuttavana asiana. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 

 

8.  Yhteinen maapallomme (VEB3 8) 

 

Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapal-

lon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Yhtenä 

lähtökohtana on opiskelijoiden oma kiinnostus vaihtoehtoisiin ekologisiin elämäntapoihin. Kurssilla 

painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja 

kirjallisesti. 

 

 

SOVELTAVA KURSSI 

 

9. Opintoja täydentävä kurssi (VEB3 9) 

 

Kurssin sisältö vaihtelee lukuvuosittain valtakunnallisen päättökokeen vaatimusten mukaisesti. 

Kurssi voi olla esim. abikurssi, kuullunymmärtämis- tai kirjoituskurssi. Kurssi voidaan myös räätä-

löidä harjoittamaan pelkästään suullista kielitaitoa. Kurssi arvostellaan hyväksymismerkinnällä suo-

ritettu (S) / hylätty (H). Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskellen. 

 

 

B3-ESPANJA 

 

B3-espanjan kursseja on kahdeksan syventävää (1-8) ja yksi soveltava (9). Ylioppilastutkinnon ly-

hyen oppimäärän koe perustuu kahdeksaan kurssiin. On suotavaa, että kurssit suoritetaan esitetyssä 

järjestyksessä. 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

1.  Hyvää päivää, hauska tutustua   (EAB3 1) 

 

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja 

esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskuste-

lukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan sel-

viytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.  
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2.  Näin asiat hoituvat   (EAB3 2) 

 

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla 

harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla, ja käy-

tettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla 

painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. 

 

3.  Vapaa-aika ja harrastukset   (EAB3 3) 

 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, kiinnostuksen koh-

teisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla 

painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista, ja laajen-

netaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.  

 

4.  Meillä ja muualla  (EAB3 4) 

 

Kurssin aihepiireinä ovat oman paikkakunnan ja maan sekä espanjankielisten maiden ihmiset, 

maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ym-

märtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan 

yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. 

 

5.  Ennen ja nyt  (EAB3 5) 

 

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat 

esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan 

perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.  

 

6.  Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat  (EAB3 6) 

 

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevai-

suudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista 

viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.  

 

7.  Kulttuuri   (EAB3 7) 

 

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi espanjankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, mu-

siikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Hyödynnetään kaupungin kulttuuritarjontaa ja monikulttuuri-

suutta mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 

 

8.  Yhteinen maapallomme (EAB3 8) 

 

Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja espanjankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan 

sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediateks-

tit. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan opetustoimen ja kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia 

viestintään ja mediaosaamiseen. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksin-

kertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 

 

 

SOVELTAVA KURSSIT 
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9. Opintoja täydentävä kurssi (EAB3 9) 

 

Kurssin sisältö vaihtelee lukuvuosittain valtakunnallisen päättökokeen vaatimusten mukaisesti. 

Kurssi voi olla esim. abikurssi, kuullunymmärtämis- tai kirjoituskurssi. Kurssi voidaan myös räätä-

löidä harjoittamaan pelkästään suullista kielitaitoa. Kurssi arvostellaan hyväksymismerkinnällä suo-

ritettu ( S ) / hylätty ( H ). Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskellen. 

 

 

B3-ITALIA 

 

B3-italian kursseja on kahdeksan syventävää (1-8) ja yksi soveltava (9). Ylioppilastutkinnon lyhyen 

oppimäärän koe perustuu kahdeksaan kurssiin. On suotavaa, että kurssit suoritetaan esitetyssä jär-

jestyksessä. 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

1.  Hyvää päivää, hauska tutustua (IAB3 1) 

 

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja 

esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskuste-

lukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan sel-

viytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.  

 

2.  Näin asiat hoituvat (IAB3 2) 

 

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla 

harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten ostoksilla ja käy-

tettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla 

painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. 

 

3.  Vapaa-aika ja harrastukset (IAB3 3) 

 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, kiinnostuksen koh-

teisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla 

painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista, ja laajen-

netaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.  

 

4.  Meillä ja muualla (IAB3 4) 

 

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan sekä Italian ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lo-

manviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan 

perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien 

avulla. 

 

5.  Ennen ja nyt (IAB3 5) 
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Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat 

esimerkiksi terveys, ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusraken-

teiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.  

 

6.  Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (IAB3 6) 

 

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevai-

suudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista 

viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.  

 

7.  Kulttuuri (IAB3 7) 

 

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi Italian kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatte-

ri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 

 

8.  Yhteinen maapallomme (IAB3 8) 

 

Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja Italian yhteiskunnan toimintaan sekä maapallon nyky-

tilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Hyödynnetään 

mahdollisuuksien mukaan opetustoimen ja kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia viestintään ja me-

diaosaamiseen. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostus-

ten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 

 

 

SOVELTAVA KURSSI 

 

9. Opintoja täydentävä kurssi (IAB3 9) 

 

Kurssin sisältö vaihtelee lukuvuosittain valtakunnallisen päättökokeen vaatimusten mukaisesti. 

Kurssi voi olla esim. abikurssi, kuullunymmärtämis- tai kirjoituskurssi. Kurssi voidaan myös räätä-

löidä harjoittamaan pelkästään suullista kielitaitoa. Kurssi arvostellaan hyväksymismerkinnällä suo-

ritettu ( S ) / hylätty ( H ). Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskellen. 

 

 

 

7.2.4  MATEMATIIKKA 

 

 

Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa 

matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija mate-

maattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin, opettaa käyttämään 

puhuttua ja kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittää laskemisen ja ongelmien ratkaisemisen 

taitoja.  

 

Matematiikan opetustilanteet järjestetään siten, että ne herättävät opiskelijan tekemään havaintojen-

sa pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä. Opetusmuotona voidaan 

käyttää esimerkiksi luennointia, opetuskeskustelua, ryhmätyöskentelyä tai itsenäistä työskentelyä.  

Erityisesti opiskelijaa ohjataan hahmottamaan matemaattisten käsitteiden merkityksiä ja tunnista-

maan, kuinka ne liittyvät laajempiin kokonaisuuksiin.  
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Opiskelijaa myös kannustetaan kehittämään luovia ratkaisuja matemaattisiin ongelmiin. Opetukses-

sa tutkitaan matematiikan ja arkielämän välisiä yhteyksiä sekä tietoisesti käytetään eteen tulevia 

mahdollisuuksia opiskelijan persoonallisuuden kehittämiseen, mikä tarkoittaa muun muassa hänen 

kiinnostuksensa ohjaamista, kokeiluihin kannustamista sekä tiedonhankintaprosessien kehittämistä.  

 

 

Aihekokonaisuudet 

 

Matematiikan opiskelussa korostuu pitkäjänteisen työn merkitys, ajattelun loogisuus sekä asioiden 

perusteleminen.  

 

Tavoitteena on, että opiskelija osaa arvioida erilaisten matemaattisten mallien avulla yhteiskunnalli-

sia syy- ja seuraussuhteita paremmin. Hän oppii näkemään muutosten vaikutukset ja ymmärtämään, 

ettei ratkaisuihin ole vain yhtä tietä.  

 

Kestävän kehityksen päämäärien saavuttamiseksi opiskelijaa pyritään opettamaan mittaamaan, ar-

vioimaan ja analysoimaan sekä luonnonympäristössä että kulttuuri- ja sosiaalisessa ympäristössä 

tapahtuvia muutoksia.  

 

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää matematiikan pitkän historian merkityksen sekä yleismaa-

ilmallisen merkityksen ja oppimisensa kautta luo ja ylläpitää matemaattista kulttuuriperintöä. Opis-

kelija ymmärtää taiteessa ja arkkitehtuurissa tarvittavien matemaattisten elementtien osuuden omas-

sa kulttuuriympäristössään.  

 

Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, hallitsemaan ja käyttämään teknologiaa ja ymmärtämään ma-

tematiikan merkityksen teknologian kehitykselle. Kursseilla pyritään oppimaan teknologian kehit-

tämistyöhön kuuluvaa innovatiivisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja.  

 

Tavoitteena on, että opiskelija oppii lukemaan ja tulkitsemaan median tuottamaa matemaattista in-

formaatiota sekä suhtautumaan siihen kriittisesti. Opiskelijaa opetetaan myös itse tuottamaan ja 

välittämään matemaattisesti ja tilastollisesti esitettyä informaatiota yhteiskunnan eri ilmiöistä. 

 

Yksittäisillä kursseilla harjoitustehtäviä pyritään valitsemaan siten, että ne tukevat edellä mainittuja 

aihekokonaisuuksia.  

 

 

Arviointi 

 

Matematiikan opetuksessa arviointi pyrkii kehittämään opiskelijan kykyä esittää ratkaisuja, tuke-

maan opiskelijaa matemaattisten käsitteiden muodostamisprosessissa ja arvioimaan kirjallista esi-

tystä sekä opettamaan opiskelijalle oman työnsä arvioimista. Osaamisen arvioinnissa kiinnitetään 

huomio laskutaitoon, menetelmien valintaan ja päätelmien täsmälliseen ja johdonmukaiseen perus-

telemiseen.  

 

Yksittäistä kurssia arvioidaan kirjallisen kokeen, muiden dokumentoitujen näyttöjen, opintojen 

edistymisen jatkuvan havainnoinnin sekä harrastuneisuuden perusteella. Soveltavat kurssit voidaan 

arvostella suoritusmerkinnällä (S). 
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Oppimäärän vaihtaminen 

 

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen, voidaan hyväksytysti suoritetut pitkän 

oppimäärän kurssit hyväksyä lyhyen oppimäärän kursseiksi seuraavasti: MAA1 → MAB1, 

MAA3 → MAB2, MAA6 → MAB5, MAA7 → MAB4 ja MAA8 → MAB3. Tällöin saatu kurs-

siarvosana siirtyy samana pitkästä oppimäärästä lyhyeen. Opiskelija saa halutessaan yhden kerran 

yrittää korottaa korvautuneen kurssin arvosanaa tekemällä vastaavan lyhyen oppimäärän kurssin 

kurssikokeen. Tällöin kurssiarvosana määritetään tehdyn kokeen perusteella. Muut hyväksytysti 

suoritetut pitkän matematiikan kurssit voidaan muuttaa samoin arvosanoin lyhyen matematiikan 

soveltaviksi kursseiksi seuraavasti: MAA2 → MAB10, MAA4 → MAB11, MAA5 → MAB12, 

MAA9 → MAB13 ja MAA10 → MAB14.  Vaihdettaessa lyhyestä pitkään oppimäärään ovat vas-

taavuudet samat, mutta opiskelijan tulee lisäksi hyväksytysti suorittaa kirjallinen kuulustelu, joka 

määrää kurssiarvosanan.  

 

 

 

 PITKÄ OPPIMÄÄRÄ   

 

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiu-

det, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän matematiikan opin-

noissa opiskelijalla on tilaisuus omaksua matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä sekä oppia ymmär-

tämään matemaattisen tiedon luonnetta. Opetus pyrkii myös antamaan opiskelijalle selkeän käsityk-

sen matematiikan merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä sekä sen soveltamismahdollisuuksista 

arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa. 

  

 

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn ja oppii sitä kautta luottamaan omiin matemaattisiin kykyihin-

sä, taitoihinsa ja ajatteluunsa  

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

viointiin 

ymmärtää ja osaa käyttää matematiikan kieltä, kuten seuraamaan matemaattisen tiedon esittämistä, 

lukemaan matemaattista tekstiä, keskustelemaan matematiikasta, ja oppii arvostamaan esityksen 

täsmällisyyttä ja perustelujen selkeyttä 

oppii näkemään matemaattisen tiedon loogisena rakenteena 

kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan  

harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle ominaisella tavalla, tottuu tekemään otaksumia, tut-

kimaan niiden oikeellisuutta ja laatimaan perusteluja sekä arvioimaan perustelujen pätevyyttä ja 

tulosten yleistettävyyttä. 

harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita ja hyödyntämään erilaisia ratkaisustrategioita  

osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja tietolähteitä.  

 

 

 

PAKOLLISET KURSSIT   
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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 

 

 

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 polyno-

mien 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 

 

 

3.  Geometria  (MAA3)    

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

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

ulotteisissa tilanteissa 

harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita 

  

ratkaisee geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhden-

muotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa. 

 

Keskeiset sisällöt 

kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus  
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sini- ja kosinilause 

ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria 

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

 

 

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, ympy-

röitä 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.  

 

 

Keskeiset sisällöt 

pistejoukon yhtälö  

suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt 

itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen 

yhtälöryhmän ratkaiseminen 

pisteen etäisyys suorasta 

 

 

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 

 

 

6.  Todennäköisyys ja tilastot (MAA6)     

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

oppii havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkit-

semaan jakaumien tunnuslukuja 

perehtyy kombinatorisiin menetelmiin 

perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin 
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ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusar-

von 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 

 

 

 

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 

 

 

8.  Juuri- ja logaritmifunktiot  (MAA8)    

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

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

tälöitä 

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 
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9.  Trigonometriset funktiot ja lukujonot  (MAA9)  

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

oppii tutkimaan trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla 

oppii ratkaisemaan sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä sin f(x) = a  tai  sin f(x) = 

sin g(x) 

osaa trigonometristen funktioiden yhteydet sin2x + cos2x = 1 ja tan x = sin x / cos x 

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.  

 

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 

 

 

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 

 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

 

11.  Lukuteoria ja logiikka  (MAA11) 

 

Tavoitteet  
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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 

 

 

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 

 

 

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 todennäköisyysja-

kaumien tutkimiseen 

tutkii lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia.  

 

Keskeiset sisällöt   
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funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen 

jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia 

funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä 

epäoleelliset integraalit 

 

SOVELTAVAT KURSSIT 

 

14. Kertauskurssi  (MAA14) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

syventää aiemmilla kursseilla omaksumaansa matematiikan osaamistaan 

pystyy yhdistelemään eri kurssien sisältöjä toisiinsa  

 

Keskeiset sisällöt   

lukion oppimäärän keskeisimmät sisällöt 

Aiempien vuosien yo-tehtävät 

 

 

15. Talousmatematiikka (MAA15)  

 

Järjestetään yhteisenä lyhyen matematiikan kanssa (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 

 

 

 

LYHYT OPPIMÄÄRÄ 

 

 

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja 

ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa ja jatko-opinnoissa.  

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja yhteiskunnallisen toiminnan apuvälineenä  

saa myönteisiä oppimiskokemuksia matematiikan parissa työskennellessään ja oppii luottamaan 

omiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa, rohkaistuu kokeilevaan, tutkivaan ja keksivään oppi-

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

opinnoille 

sisäistää matematiikan merkityksen välineenä, jolla ilmiöitä voidaan kuvata, selittää ja mallintaa ja 

jota voidaan käyttää johtopäätösten tekemisessä 

saa käsityksen matemaattisen tiedon luonteesta ja sen loogisesta rakenteesta 

harjaantuu vastaanottamaan ja analysoimaan viestimien matemaattisessa muodossa tarjoamaa in-

formaatioita ja arvioimaan sen luotettavuutta 

tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä 

oppii käyttämään kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna.   

 

 

Suoritusjärjestys 

 

Kursseista MAB1 tulee suorittaa ensimmäisenä ja kurssi MAB3 ennen kursseja MAB4 ja MAB6.  

 

 

 

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 

 

 

2.  Geometria  (MAB2)  

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominai-

suuksista  

 vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan 

 osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen.  

 

Keskeiset sisällöt 

 kuvioiden yhdenmuotoisuus 

 suorakulmaisen kolmion trigonometria 
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 Pythagoraan lause kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen 

 geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa 

 

 

3.  Matemaattisia malleja I (MAB3)  

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä mate-

maattisilla malleilla  

 tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta.  

 

Keskeiset sisällöt  

 lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen  

 potenssiyhtälön ratkaiseminen 

 eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla 

 

 

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 ar-

von.  

 

Keskeiset sisällöt 

 polynomifunktion derivaatta  

 polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen 

 polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen 

 graafisia ja numeerisia menetelmiä  

 

 

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 
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6.  Matemaattisia malleja II (MAB6) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 varmentaa ja täydentää yhtälöiden ratkaisutaitojaan 

 osaa ratkaista käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia optimointitehtäviä 

 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 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

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 
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 tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen 

 muotoa f(x) = A 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   

 

 

 

SOVELTAVAT KURSSIT 

 

Kertauskurssi  (MAB9) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 harjaantuu käyttämään aiemmilla kursseilla opittuja tietoja ja taitoja  

 pystyy yhdistelemään eri kursseilla omaksumiaan ratkaisumalleja monipuolisesti erilaisissa 

ongelmanratkaisutilanteissa  

 saa käytännön valmiudet vastata ylioppilaskirjoitusten tehtäviin 

 

Keskeiset sisällöt   

 lyhyen matematiikan pakollisten kurssien pääasiat 

 aiempien vuosien yo-tehtävät 

 ylioppilaskirjoitusten käytäntö kirjoittajan näkökulmasta 

 

 

 

Pitkästä oppimäärästä lyhyeen vaihtaneille  

 

 

MAB10 

 

Kurssimerkinnän saa, kun opiskelija on hyväksytysti suorittanut pitkän oppimäärän kurssin MAA2  

 

 

MAB11 

 

Kurssimerkinnän saa, kun opiskelija on hyväksytysti suorittanut pitkän oppimäärän kurssin MAA4  

 

 

MAB12 

 

Kurssimerkinnän saa, kun opiskelija on hyväksytysti suorittanut pitkän oppimäärän kurssin MAA5  

 

 

MAB13 

 

Kurssimerkinnän saa, kun opiskelija on hyväksytysti suorittanut pitkän oppimäärän kurssin MAA9  

 

 

MAB14 
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Kurssimerkinnän saa, kun opiskelija on hyväksytysti suorittanut pitkän oppimäärän kurssin MAA10  

 

 

7.2.5 BIOLOGIA 

 

 

Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuh-

teita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin ja ko-

keellisuuteen perustuva tiedonhankinta. Biotieteet ovat nopeasti kehittyviä tiedonaloja, joiden so-

velluksia hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Biologia tuo esille uutta tietoa elollisen luonnon 

monimuotoisuudesta ja kestävän kehityksen edistämisestä. 

 

Kallion lukiossa biologian opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää toimivan eliömaa-

ilman rakenteen ja kehityksen, ihmisen osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen 

ympäristössä. Pyrimme luomaan perustaa ymmärtää biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää 

ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Haluamme kehittää opiskelijan 

luonnontieteellistä ajattelua, herättää kiinnostusta biotieteisiin sekä edistää opiskelijan luonnon mo-

nimuotoisuutta säilyttävää ja ympäristövastuullista käyttäytymistä. 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Biologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 hallitsee biologian keskeiset käsitteet 

 tunnistaa elämän tuntomerkit ja osaa jäsentää elämän ilmiöt sekä biologian eri organisaa-

tiotasot 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 kriitti-

sesti eri lähteistä saamaansa biologista tietoa 

 osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen biologisen kokeen sekä tulkita sen tuloksia 

 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 ja ymmärtää oman vastuunsa ekosystee-

mien tulevaisuudesta. 

 

Aihekokonaisuudet 

 

Kallion lukion biologian opetuksessa opetussuunnitelman perusteissa esitetyt aihekokonaisuudet 

nivoutuvat yhteen biologian kurssien tavoitteissa, sisällöissä ja työtavoissa. Käsittelemme niitä 

kursseilla muun muassa tuntiteemojen tai yksittäisten tehtävien avulla.  Aihekokonaisuuksien to-

teuttamisessa pyrimme hyödyntämään muun muassa Maailman Luonnon Säätiön, Suomen Punaisen 

Ristin sekä Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten, esimerkiksi ympäristökeskuksen tarjoamaa 

asiantuntemusta ja tuottamaa materiaalia.  

 

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäminen sekä Hyvinvointi ja turvallisuus  
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Kallion lukion biologian opetuksessa pyritään valitsemaan opiskelijoita aktivoivia työtapoja ja luo-

maan sellaisia tuntitilanteita, joissa opiskelija voi ilmaista näkemyksiä ja tunteita vuorovaikutusti-

lanteissa.  Samalla kasvatetaan opiskelijan taitoa muodostaa oma perusteltu mielipiteensä ja keskus-

tella siitä kunnioittaen muiden mielipiteitä sekä kykyä kohdata epävarmuutta. Omat pienimuotoiset 

tutkimukset vahvistavat opiskelijan omaa yritteliäisyyttä. 

 

Kestävän kehityksen aihekokonaisuus on keskeinen teema Kallion lukion biologian opetuksessa, 

etenkin sen ekologinen näkökulma. Pohdimme kestävän kehityksen haasteita sekä paikallisesti että 

maailmanlaajuisesti. Opetuksen lisäksi pyrimme toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita kai-

kessa toiminnassamme. Kestävään elämäntapaan kannustaa myös koulun oma ympäristöohjelma. 

 

Teknologia ja yhteiskunta -aihekokonaisuus on myös keskeinen alue biologian opetuksessa. Py-

rimme kiinnittämään huomiota erityisesti ihmisen perustarpeiden näkökulmasta välttämättömään ja 

ei-välttämättömään teknologiaan sekä niiden ympäristövaikutuksiin. Hyvinvointi ja terveys, eri nä-

kökulmista tarkasteltuna, ovat myös tämän aihekokonaisuuden keskeisiä kysymyksiä. Kursseilla 

pohditaan esimerkiksi uusien bioteknologian sovellutusten vaikutuksia, myös eettisiä, ympäristön ja 

ihmisen hyvinvointiin. 

 

Viestintä ja media 

Kaikilla biologian kursseilla ajankohtaisen tiedon hankkiminen eri medioista vahvistaa opiskelijan 

aktiivista ja kriittistä suhdetta mediaan. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin ja kokeelli-

suuteen perustuva tiedonhankinta, minkä avulla pyrimme nostamaan esille luonnontieteellisen vies-

tinnän moni-ilmeisyyttä ja visuaalisuutta.   

 

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus  

Biologian näkökulma korostaa kulttuurien kehittymistä evoluution osana ja siten mahdollistaa opis-

kelijan syvemmän ymmärryksen siitä, miten kulttuuriperintömme on muodostunut. Haluamme tar-

jota opiskelijalle mahdollisuuksia rakentaa kulttuuri-identiteettiään luontokokemusten avulla ja py-

rimme nostamaan esille luonnon tuntemuksen merkitystä suomalaisen kulttuurin kehityksessä. BI7 -

kurssin opiskelu vahvistaa erityisesti helsinkiläisyyden ja Helsingin luonnon tuntemusta. 

Luonnontieteellisen tiedon kansainvälisyys korostaa kulttuurien välisen vuorovaikutuksen tärkeyttä. 

 

Työtavat 

 

Pidämme tärkeänä koulun toiminta-ajatuksen mukaista vuorovaikutusta ympäristön kanssa sekä 

kriittistä tiedon opiskelua. Pyrimme käyttämään biologian opetuksessa sellaisia työtapoja, että ope-

tussuunnitelman tavoitteet saavutetaan.  Opiskelu perustuu esimerkiksi oppituntikeskusteluihin, 

biologisiin tutkimusmenetelmiin, kokeelliseen työskentelyyn ja omaehtoiseen, monipuoliseen tie-

donhankintaan.  Mahdolliset asiantuntijaluennot ja niiden pohjalta käydyt keskustelut sekä opinto-

käynnit mahdollistavat monipuolisen ja ajankohtaisen tiedonsaannin.  

 

Arviointi 

 

Biologiassa arvioidaan opiskelijan kykyä hallita ja käyttää biologian keskeisiä käsitteitä sekä sovel-

taa biologisia tietoja. Pyrimme kiinnittämään huomiota luonnontieteellisten lainalaisuuksien sekä 

syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämiseen, vuorovaikutussuhteiden merkityksen oivaltamiseen sekä 

kokonaisuuksien hahmottamiseen. Taitojen arvioinnissa painotamme opiskelijan luonnontieteellisiä 

työskentelytaitoja, ryhmässä toimimista, kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen tiedon hankin-

nassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti. Harrastuneisuus biologian 

eri osa-alueisiin voidaan ottaa arvioinnissa huomioon. 
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Arvioimme opiskelijan biologian kurssisuorituksia mahdollisten kirjallisten kokeiden, muiden do-

kumentoitujen näyttöjen sekä opintojen edistymisen jatkuvan havainnoinnin perusteella. Itsenäisen 

suorituksen arvioinnissa otamme huomioon annettujen tehtävien suorittamisen ja mahdollisen kurs-

sikokeen tuloksen.   

 

Arvioimme soveltavat kurssit BI 6 ja BI 7 suoritusmerkinnällä  S/H.  Niiden arvioinnin perusteista 

kerrotaan tarkemmin kyseisten kurssien kuvauksissa.  

 

Biologian oppimäärää arvioidessamme otamme huomioon opiskelijan erityisen aktiivisuuden sovel-

tavalla kurssilla sekä muun harrastuneisuuden. 

 

Opiskelun eteneminen 

 

Biologian pakolliset kurssit (BI 1, BI 2) suositellaan opiskeltaviksi numerojärjestyksessä. Kallion 

lukiossa voi opiskella syventäviä (BI 3, BI 4, BI 5) ja soveltavia kursseja pakollisten kurssien jäl-

keen; BI1 ja BI3 sekä BI2,BI4 ja BI5 muodostavat keskenään pedagogisesti mielekkäät, loogiset 

kokonaisuudet 

 

BI 2 on mahdollista opiskella, kun KE 1 on suoritettu. Tästä voi poiketa ainoastaan hyvin perustel-

lusta syystä, esimerkiksi nopeutetun opintosuunnitelman vuoksi. 

 

Kallion lukiossa voi opiskella biologian pakollisia ja syventäviä kursseja myös itsenäisesti.  Hyväk-

sytyn arvosanan saadakseen opiskelijan on suoritettava kurssi- tehtävät sovitulla tavalla ja kurssikoe 

hyväksytysti. Sisältöjensä ja tavoitteidensa haastavuuden vuoksi kurssien BI 2 ja BI 5 itsenäinen 

opiskelu edellyttää erityistä opinto-ohjauskeskustelua opettajan kanssa ennen päätöksentekoa. 

 

Biologian opettajat ohjaavat kurssien opiskeluun ja valintoihin liittyvissä kysymyksissä.  

 

 

PAKOLLISET KURSSIT 

 

1. Eliömaailma (BI1) 

 

Käsittelee elämän monimuotoisuutta ja sen evoluutiota sekä luonnon keskeisiä toimintaperiaatteita. 

 

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 kehityksel-

le 

 osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä 

 tuntee ekosysteemien keskeiset toimintaperiaatteet. 

 

Keskeiset sisällöt 

 Biologia tieteenä 

 elämän ominaisuudet ja perusedellytykset 

 biologiset tieteet ja tutkimusmenetelmät 
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 Luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen 

 ekosysteemien ja lajien monimuotoisuus 

 eläinten käyttäytyminen monimuotoisuuden ilmentäjänä 

 geneettinen monimuotoisuus 

 

 Evoluutio – elämän kehittyminen 

 elämän syntyvaiheet 

 lisääntymisstrategiat ja evoluutiovoimat 

 lajien syntyminen ja häviäminen 

 nykyinen eliökunta 

 

 Miten luonto toimii? 

 elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutus 

 ekosysteemien rakenne ja toiminta 

 populaatioiden ominaisuudet 

 lajien väliset suhteet 

 eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja levinneisyys 

 

2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) 

 

Tutustuttaa solun rakenteeseen ja toimintaan sekä perinnöllisen tiedon rakenteeseen ja sen siirtymi-

seen solusta soluun ja sukupolvelta toiselle. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää solun merkityksen elämän perusyksikkönä, tunnistaa erilaisia soluja ja niiden ra-

kenteita 

 ymmärtää solurakenteiden kehityksen ja merkityksen sekä evoluutioprosessin kokonaisuu-

den 

 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 sukupolvel-

ta toiselle 

 tietää miten geenit ohjaavat solun toimintaa 

 osaa periytymisen lainalaisuuksien perusperiaatteet 

 tietää kuinka soluja tutkitaan ja hallitsee kokeellisen työskentelyn taitoja. 

 

Keskeiset sisällöt 

 Solu elämän perusyksikkönä 

 miten soluja tutkitaan 

 erilaisia soluja 

 solun rakenne ja toiminta 

 Solun energiatalous 

 energian sitominen 

 energian vapauttaminen 

 Solujen toiminnan ohjaaminen 

 DNA:n rakenne ja toiminta 

 proteiinisynteesi 

 Solujen lisääntyminen 
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 mitoosi ja sen merkitys 

 solujen jakautuminen, kasvu ja erilaistuminen 

 Periytymisen perusteet 

 geenit ja alleelit 

 sukusolut ja niiden synty meioosissa 

 periytymismekanismit 

 Populaatiogenetiikka ja synteettinen evoluutioteoria 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

3. Ympäristöekologia (BI3) 

 

Tarkastelee ihmisen toiminnan vaikutuksia elolliseen luontoon sekä ekologisesti kestävää tulevai-

suutta. 

 

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 ihmi-

sen muokkaamiin ekosysteemeihin 

 tuntee ja osaa arvioida menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista 

syntyneitä ongelmia 

 osaa suunnitella ja toteuttaa pienen tutkimuksen ympäristön tilasta ja esittää sen tulokset 

 kehittää ympäristölukutaitoaan, ymmärtää vastuunsa ympäristön tilasta ja osaa toimia kestä-

vän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

 

Keskeiset sisällöt 

 Ekologinen tutkimus 

 ekologisten peruskäsitteiden syventäminen 

 ekologisen tutkimuksen tehtävä 

 ympäristön laadun indikaattorit 

 oman tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen 

 Biodiversiteetti ja sen merkitys 

 biodiversiteetti luonnonvarana 

 eliölajien ja elinympäristöjen uhanalaisuus ja suojelu 

 biodiversiteetin väheneminen 

 Ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet 

 aineiden kiertoon liittyvät ongelmat 

 paikalliset ympäristöongelmat 

 Suomen luonnon haavoittuvuus 

 pohjoiset metsät 

 suot 

 järvet ja virtavedet 

 Itämeri 

 Kestävä tulevaisuus 

 ekologisesti kestävä kehitys ja yksilön valinnat 

 rakennettu ympäristö ja kaupunkiekologia 
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 ekologisesti kestävä tuotanto 

 ympäristötekniikan mahdollisuudet 

 

4. Ihmisen biologia (BI4) 

 

Käsittelee ihmisen elimistön rakennetta ja toimintaa sekä terveyteen vaikuttavia tekijöitä. 

 

Tavoitteet 

 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 osaa ihmissolun erilaistumisen pääpiirteet sekä kudosten ja elinten rakenteet ja toimintaperi-

aatteet 

 ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelymekanismeja sekä ulkoisten ja sisäisten te-

kijöiden vaikutuksia niihin 

 ymmärtää hermoston toiminnan ja hormonaalisen viestinnän merkityksen yksilön toiminto-

jen ohjaajana 

 ymmärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen liittyviä fysiologisia muutoksia sekä ihmi-

sen yhteisöllisyyden merkityksen terveyden kannalta 

 pystyy selittämään elimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vas-

taan ja tuntee merkityksellisimpien sairauksien syntymekanismeja 

 ymmärtää ihmisen lajinkehityksen sekä perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen 

terveyteen 

 pystyy tarkastelemaan oppimiaan asioita arkielämän esimerkkien avulla ja tutustumaan alan 

uutisiin ja arvioimaan niitä kriittisesti. 

 

Keskeiset sisällöt 

 Ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet 

 solujen synty, kasvu ja erilaistuminen kudoksiksi sekä kantasolujen merkitys 

 solujen vanheneminen ja kuolema 

 syöpä 

 Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys 

 ruoansulatus ja ravitsemus 

 hengityselimistö ja hengityksen säätely 

 veri ja verenkierto 

 erityselimistöt ja kemiallinen tasapaino 

 tuki- ja liikuntaelimistö 

 Elintoimintojen säätely 

 umpirauhaset ja hormonit 

 hermosto ja aistit 

 lämmönsäätely 

 Ihmisen lisääntyminen 

 sukupuolinen kehitys ja seksuaalisuus 

 hedelmöitys, raskaus ja synnytys 

 Ihmisen elämänkaari ja yhteisöllisyys 

 Perimän merkitys 

 ihmisen evoluutio ja ihminen lajina 

 perinnöllisyys ja terveys 

 Elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit 

 elimistön puolustusjärjestelmät 

 ihminen ja mikrobit 

 myrkylliset aineet ja mutageenit 



 77 

 

5. Bioteknologia (BI5) 

 

Täydentää solubiologian ja perinnöllisyyden tietoja. Lisäksi kurssilla käsitellään mikrobeja ja niiden 

merkitystä sekä geenitekniikan perusasioita ja sovelluksia. 

 

Tavoitteet 

 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 syventää tietojaan solun hienorakenteesta ja solun eri osien toiminnasta 

 ymmärtää elämän kannalta keskeisten molekyylien rakenteen ja merkityksen solun toimin-

nassa 

 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 

ja hallitsee geeni- ja biotekniikan keskeiset käsitteet 

 tuntee biotekniikan tarjoamia sovellusmahdollisuuksia eri biotieteissä ja teollisuudessa 

 pystyy arvioimaan biotekniikan kehittymisen luomia mahdollisuuksia, uhkatekijöitä ja eetti-

siä ongelmia sekä tekemään niiden pohjalta perusteltuja arkielämän ratkaisuja. 

 

Keskeiset sisällöt 

 Solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä 

 Solut proteiinien valmistajina 

 DNA:n, geenien ja genomien rakenne 

 entsyymit solun ja biotekniikan työkaluina 

 Geenien toiminta 

 geenin toiminta ja sen säätely 

 mutaatiot 

 Geeniteknologia ja sen mahdollisuudet 

 geenitekniikan menetelmät ja geenikartoitus 

 geenitutkimus lääketieteessä 

 geenitutkimus yksilöiden tunnistamismenetelmänä 

 Mikrobit ja niiden merkitys 

 bakteerin ja viruksen rakenne, toiminta ja lisääntyminen 

 bakteerien viljely ja käsittely 

 mikrobit luonnossa ja ihmisen taloudessa 

 Biotekniikka teollisuudessa 

 Kasvien ja eläinten jalostus 

 Geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö 

 

 

SOVELTAVAT KURSSIT 

 

6. Biologian kertauskurssi (BI6) 

 

Sisältö 

Kurssilla kerrataan biologian oppimäärän keskeisiä sisältöjä. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on valmentautua biologian ylioppilaskoetta varten. 
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Arviointi 

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä S/H. Sen saavuttamiseksi opiskelijan tulee palauttaa mah-

dolliset kurssitehtävät sovitun aikataulun mukaisesti ja osallistua aktiivisesti opetukseen. 

 

7. Biologian työtapoja (BI7) 

 

Sisältö 

 

Kurssin sisältö voi keskittyä esimerkiksi johonkin ekosysteemiin, solubiologiaan tai kasvifysiologi-

aan. Tarkemmat työtavat ja aihepiirit sovitaan kurssin alussa osallistujien kiinnostuksen mukaan. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on  

 harjoitella biologisen tutkimuksen perustaitoja, havaintojen tekemistä sekä niiden käsittelyä 

ja analysointia 

 harjoitella tieteellisen työselostuksen/tutkimusraportin laatimista  

 

Arviointi 

 

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä S. Sen saavuttamiseksi opiskelijan tulee palauttaa työselos-

tukset sovitun aikataulun mukaisesti, mikä edellyttää aktiivista työskentelyä kurssin aikana. Kurssia 

ei voi opiskella itsenäisesti. 

 

 

 

7.2.6  MAANTIEDE   

 

 

Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien ra-

kennetta ja toimintaa. Siinä integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Kallion 

lukion maantieteen kursseilla pyrimme ohjaamaan opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoi-

minnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti moni-

muotoisena elinympäristönä. Pyrimme antamaan opiskelijalle valmiuksia ympäristö-kysymysten 

alueelliseen jäsentämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen. 

 

Maantieteen opiskelu auttaa ymmärtämään maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja 

ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Tavoitteenamme on, että opiskelija oppii maantie-

teellisen 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. 

 

Kallion lukion maantieteen opetuksessa pidämme tärkeänä koulumme toiminta-ajatuksen mukaises-

ti vuorovaikutusta ympäristön kanssa sekä kriittistä tiedon opiskelua. Haluamme, että opiskelija 

pohtii maapallolla esiintyvien luonnontieteellisten, kulttuuristen ja taloudellisten muutosten syy- ja 

seuraussuhteita. Ne auttavat ymmärtämään tarkasteltavan alueen ja sen ihmisten menneisyyttä ja 

nykyisyyttä sekä arvioimaan sen tulevaisuutta. Tavoitteenamme on, että opiskelija osaisi hankkia 

ajankohtaista tietoa ja kytkeä sitä aiemmin ja/tai muista oppiaineista hankittuun tietoon ja taitoon, ja 

siten syventää käsitystään dynaamisesta maailmasta. Kannustamme opiskelijaa tutkivaan oppimi-
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seen ja itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Rohkaisemme häntä kehittämään graafista lukutaitoaan 

sekä itse tuottamaan, havainnollistamaan ja esittämään maantieteellistä tietoa.  

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Maantieteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 osaa hankkia, tulkita ja kriittisesti arvioida maantieteellistä tietoa, kuten karttoja, tilastoja, 

kirjallisia, digitaalisia ja muita medialähteitä, sekä osaa hyödyntää monipuolisesti tietotek-

niikkaa maantieteellisten tietojen esittämisessä 

 ymmärtää, mitä alueellisuus, tila ja paikka merkitsevät maantieteessä ja maantieteellisessä 

ajattelussa 

 osaa kuvata luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuh-

teita 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 ratkais-

ta taloudellisia ja sosiaalisia eriarvoisuusongelmia 

 tuntee ja ymmärtää erilaisia kulttuureja sekä suvaitsee ja kunnioittaa erilaisuutta 

 tuntee suunnittelun keinoja eri aluetasoilla ja tietää mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäris-

tönsä kehitykseen 

 osaa toimia ympäröivän maailman kysymyksiin kantaaottavana ja kestävän kehityksen puo-

lesta toimivana aktiivisena maailmankansalaisena. 

 

Aihekokonaisuudet 

 

Kaikki opetussuunnitelman perusteissa mainitut aihekokonaisuudet nivoutuvat yhteen maantieteen 

kurssien tavoitteissa, sisällöissä ja työtavoissa. Käsittelemme niitä kursseilla muun muassa tunti-

teemojen tai yksittäisten tehtävien avulla.  Aihekokonaisuuksien toteuttamisessa pyrimme hyödyn-

tämään muun muassa ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston, kehitysyhteistyön palvelukeskuksen 

KEPA:n sekä Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten, esimerkiksi ympäristökeskuksen, tieto-

keskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston tarjoamaa asiantuntemusta ja niiden tuottamia materiaale-

ja. Pyrimme osallistavaan ja monipuoliseen yhteistyöhön esimerkiksi Suomen YK-liiton tai helsin-

kiläisten kansalaisjärjestöjen kanssa. 

 

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäminen sekä Hyvinvointi ja turvallisuus  

Pyrimme valitsemaan opiskelijoita aktivoivia työtapoja ja luomaan sellaisia tuntitilanteita, joissa 

opiskelija voi ilmaista tunteita ja näkemyksiä turvallisissa vuorovaikutustilanteissa.  Samalla kasva-

tetaan opiskelijan taitoa muodostaa oma perusteltu mielipiteensä ja keskustella siitä kunnioittaen 

muiden mielipiteitä sekä kykyä kohdata epävarmuutta ja muutoksia. Omat tutkimukset vahvistavat 

opiskelijan omaa yritteliäisyyttä. 

Aluesuunnittelun sisältöjen avulla tutustutamme opiskelijaa yhteiskunnallisiin osallistumisjärjes-

telmiin sekä niiden toimintatapoihin. Käytämme esimerkiksi maailmankauppa- ja kehitysmaakysy-

myksiä apuna perehtyessämme yrittäjyyden muotoihin ja kuluttajan vaikuttamiskeinoihin. GE3 -

kurssi korostaa ihmisen toiminnan merkitystä hyvinvoinnille ja turvallisuudelle alueellisesta näkö-

kulmasta. Mahdollinen yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa vahvistaa edellä mainittuja teemoja. 

 

Kestävä kehitys 

Tarkastelemme joko maailmanlaajuisesti tai esimerkkialueiden avulla, miten ihmisen toiminta on 

vaikuttanut ympäristöön ja miten ihmisen tapa muokata ympäristöjään on muuttunut kulttuurievo-

luution aikana. GE2- ja GE3- kurssilla käsitellään väestönkasvuun, köyhyyteen ja nälkään liittyviä 
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kysymyksiä. Sekä GE1- että GE2 -kursseilla arvioidaan aineiden ja energian kiertokulkuja. Erityi-

sesti GE3 -kurssilla analysoidaan sekä maailmanlaajuisia että paikallisia (ympäristö)uhkia ja niiden 

syitä sekä keinoja korjata kehityksen suuntaa.  

 

Pyrimme positiivisten esimerkkien, esimerkiksi Reilun kaupan tai jätteiden lajittelun vaikutusten, 

avulla vahvistamaan opiskelijan ymmärrystä omien kulutusvalintojen ja toimintatapojen merkityk-

sestä globaalin kestävyyden lisääntymiselle. Soveltavalla kurssilla GE5 konkretisoidaan erityisesti 

sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden näkökulmaa.  

 

Tuomme oppitunneilla keskusteluun ajankohtaisia näkökulmia yllä mainituista teemoista.  

 

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus  

Maantieteelle luonteenomainen alueellinen lähestymistapa syventää luontevasti kulttuurien, kulttuu-

riperinteen ja kulttuurimaiseman tuntemusta. Näin pyrimme tukemaan opiskelijan kulttuurien väli-

sen toiminnan taidon saavuttamista.  

 

Kurssien GE2 ja GE3 kulttuurimaantieteen näkökulma tuo esille kulttuurikäsitteen erilaisia tulkinto-

ja ja alueen luonnonoloista seuraavia kulttuureiden erityispiirteitä. GE4-kurssilla toteutettava alueel-

linen tutkielma antaa opiskelijalle mahdollisuuksia tutkia oman kulttuuri-identiteettinsä rakentumis-

ta luonnon- ja kulttuurimaiseman analysoinnin avulla. Näin pyrimme lisäämään opiskelijan mahdol-

lisuuksia ymmärtää, miten oma suomalainen kulttuuriperintömme on muodostunut ja mikä voi olla 

hänen tehtävänsä sen ylläpitäjänä ja uudistajana.  

 

Teknologia ja yhteiskunta 

Hyvinvointiin, ympäristönsuojeluun, energiantuotantoon, liikenteeseen sekä maa- ja metsätalouteen 

liittyvät kysymykset ovat maantieteen keskeisiä teknologia-aihepiirejä. Tavoitteenamme on, että 

opiskelija osaisi käyttää maantieteellistä ajatteluaan pohtiessaan teknologian hyödyntämistä ja ke-

hittämismahdollisuuksia maapallon eri alueilla sekä teknologian merkitystä alueen kehittämisessä 

kestävästi ja kestäväksi. Erityisesti kiinnitetään huomiota ihmisen perustarpeiden näkökulmasta 

välttämättömään ja ei-välttämättömään teknologiaan.  

 

Paikkatietojärjestelmiä käytetään esimerkkinä modernin teknologian hyödyntämisestä omalla tie-

teenalalla. 

 

Viestintä- ja mediaosaaminen 

Kaikilla kursseilla ajankohtaisen alueellisen tiedon hankkiminen eri medioista vahvistaa opiskelijan 

aktiivista ja kriittistä suhdetta mediaan. Kartografiset työtavat nostavat esille visuaalisen viestinnän 

monivälineisyyttä ja moni-ilmeisyyttä. Viestintävuorovaikutuksen moniulotteisuus konkretisoituu 

tarkasteltaessa erilaisia karttoja, projektioita ja mittakaavoja sekä pohdittaessa karttojen merkitystä 

maailman- ja minäkuvan muokkaajana kautta aikojen eri alueilla. 

 

Työtavat 

 

Kallion lukiossa maantiedettä opiskellaan esimerkiksi opetuskeskustelun, luennoinnin ja media-

materiaalin avulla. Perehtyminen erilaisiin karttoihin, karttatulkintaan ja kartografian käyttämiin 

keinoihin liittyy keskeisesti maantieteen opiskeluun. Oppimäärän laajuisena työtapana pyrimme 

etenemään karttojen ja kartakkeiden sekä kuvien tulkintaan liittyvistä harjoituksista omien kartogra-

fisten esitysten laatimiseen. Opiskelijat saattavat hankkia tietoja eri lähteistä tai tehdä tarvittavia 

kenttätutkimuksia, käsitellä tietoja eri tavoin sekä valmistaa suullisia, kirjallisia, graafisia ja/tai ku-
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vallisia esityksiä ja alustuksia yksin tai pienryhmissä. Toiminnalliset vierailukäynnit tai vierailijat 

esimerkiksi kansalaisjärjestöistä, Helsingin kaupungin virastoista tai laitoksista ovat mahdollisia.  

 

Arviointi 

 

Maantieteessä arvioidaan maantieteellisen ajattelun kehittymistä tietojen ja taitojen suhteen. Arvi-

oinnin kohteina ovat peruskäsitteiden hallinta, valmius perustella maantieteellisiä väittämiä ja kan-

nanottoja sekä taito havaita alueellisia riippuvuuksia. Pyrimme huomioimaan myös taitoa tulkita ja 

arvioida maantieteellistä tietoainesta sekä soveltaa maantieteellistä tietoa eri tilanteissa. Arvioitavia 

taitoja ovat maantieteellisen tiedon analysointi-, käsittely- ja esittämistaidot kuten kartan tulkintatai-

to ja muut graafiset taidot sekä opiskelijan yhteistyötaidot. 

 

Kallion lukiossa arvioimme maantieteen kurssisuorituksia mahdollisten kirjallisten kokeiden, mui-

den dokumentoitujen näyttöjen sekä opintojen edistymisen jatkuvan havainnoinnin perusteella. GE4 

– kurssin aluetutkielmasta voi saada numeroarvostelun lisäksi sanallisen arvion.  

Itsenäisen suorituksen arvioinnissa otamme huomioon annettujen tehtävien suorittamisen ja mah-

dollisen kurssikokeen tuloksen.   

 

Arvioimme soveltavan kurssin GE5 suoritusmerkinnällä S/H.  Sen arvioinnin perusteista kerrotaan 

tarkemmin kyseisen kurssin kuvauksessa. Maantieteen oppimäärää arvioidessamme otamme huo-

mioon opiskelijan erityisen aktiivisuuden soveltavalla kurssilla. 

 

Opiskelun eteneminen 

 

Maantieteen kursseista GE1 suositellaan opiskeltavaksi ennen muita kursseja. Kallion lukion eri-

tyislukioluonteesta johtuen maantieteen oppimäärä voi koostua vain yhdestä kurssista, jonka tällöin 

tulee olla GE1. GE2 on valtakunnallisesti pakollinen kurssi, joten se suositellaan opiskeltavaksi 

ennen syventäviä ja soveltavaa kurssia. Tästä voi poiketa ainoastaan perustellusta, esimerkiksi opin-

tojen nopeuttamiseen liittyvistä syistä, ja poikkeaminen edellyttää opinnonohjauksellista keskuste-

lua opettajan kanssa ennen syventävien opintojen aloittamista. Syventävien kurssien GE3 ja GE4 

keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa.  

Soveltavan kurssin GE5 opiskeleminen on suositeltavaa vasta kun molemmat pakolliset kurssit on 

opiskeltu. 

 

Kallion lukiossa voi opiskella maantieteen pakollisia ja syventäviä kursseja myös itsenäisesti.  Hy-

väksytyn arvosanan saadakseen opiskelijan on suoritettava kurssitehtävät sovitulla tavalla ja kurssi-

koe hyväksytysti. 

Maantieteen opettajat ohjaavat kurssien opiskeluun ja valintoihin liittyvissä kysymyksissä. 

 

 

PAKOLLISET KURSSIT 

 

1. Sininen planeetta (GE1)  
 

Tarkastelee planeetta Maata toimivana kokonaisuutena, sen planetaarisuudesta johtuvia ilmiöitä 

sekä ilma-, vesi- ja kivikehän toimintaa globaalisti ja paikallisesti.  

 

Tavoitteet 

 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 osaa käyttää luonnonmaantieteen peruskäsitteitä 
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 ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvat ilmiöt 

 osaa kuvata ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan 

 ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat ja 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 maailman-

laajuisesti. 

 

Keskeiset sisällöt 

 Maantieteellinen ajattelu 

 mitä on maantiede? 

 maantiede luonnontieteenä 

 maantieteellinen tietoaines, tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen kulku 

 maailmankuvan muutos ja karttakuvan kehitys 

 Maan planetaarinen luonne 

 aurinkokunnan synty ja perusrakenne 

 Aurinko ja sen vaikutukset maapallolla 

 Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt 

 Ilmakehä liikkeessä 

 ilmakehän rakenne ja merkitys 

 tuuli ja sen synty, planetaariset ja alueelliset tuulet sekä paikallistuulet 

 Vesikehä liikkeessä 

 veden kiertokulku luonnossa 

 sateiden synty ja jakautuminen 

 meriveden liikkeet ja merkitys 

 Sää ja ilmasto 

 sää ja sen ennustaminen 

 lämpö- ja ilmastovyöhykkeet 

 ilmastonmuutos 

 Maapallon muuttuvat pinnanmuodot 

 Maan rakenne 

 endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina 

 Maapallon kasvillisuusvyöhykkeet 

 kasvillisuusvyöhykkeiden sijainti ja kuvaus 

 ihmisen toiminnan edellytykset ja vaikutukset eri kasvillisuusvyöhykkeillä 

 luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla 

 

2. Yhteinen maailma (GE2) 

 

Keskittyy ihmisen hyvinvointiin, ympäristön tilaan sekä kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävään ke-

hitykseen nyt ja tulevaisuudessa.  

 

Tavoitteet 

 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 osaa käyttää kulttuurimaantieteen käsitteitä sekä osaa tulkita ihmisen toimintaan liittyviä il-

miöitä 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 kaupun-

gistumisen syitä ja seurauksia 



 83 

 osaa arvioida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta ihmi-

sen toimintaan eri alueilla sekä ymmärtää ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen 

merkityksen 

 tuntee aluesuunnittelun tavoitteita ja vaikuttamiskeinoja 

 tuntee kehittyneisyyserojen erilaiset ilmenemismuodot 

 osaa arvioida ihmisten hyvinvointia, ympäristön tilaa sekä kulttuurisesti ja sosiaalisesti kes-

tävää kehitystä nyt ja tulevaisuudessa maapallon eri alueilla. 

 

Keskeiset sisällöt 

 Kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät 

 lähestymistavat ja näkökulmat 

 maantieteellinen mieltäminen ja miellekartat 

 paikkojen kokeminen ja alueellinen identiteetti 

 Väestö ja asutus 

 väestönkehitys ja väestönkasvu 

 asutuksen alueellinen jakautuminen, muuttoliikkeet ja kaupungistuminen 

 kulttuurit ja kulttuurien muuttuminen sekä vähemmistökulttuurit 

 Luonnonvarat 

 luokittelu ja riittävyys 

 Alkutuotanto ja ympäristö 

 ravinnontuotanto ja ravinnon riittävyys sekä kestävä maa- ja kalatalous 

 maatalouden muodot 

 metsät luonnonvarana ja kestävä metsätalous 

 Teollisuus ja energia 

 raaka-aineet ja energialähteet 

 teollisuuden sijainti 

 kestävän teollisuuden ja energiatalouden periaatteet 

 Liikkuminen ja vuorovaikutus 

 liikennejärjestelmät 

 matkailu ja sen merkitys eri alueilla 

 maailmankauppa 

 alueellinen leviämisilmiö – maantieteellinen diffuusio 

 Ihmistoiminnan alueellinen rakenne 

 ytimet ja periferiat 

 maankäyttö maaseudulla ja kaupungeissa 

 keskukset ja vaikutusalueet 

 kulttuurimaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla 

 Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys 

 aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet 

 kehittyneisyyserot eri aluetasoilla 

 kansainvälinen yhteistyö 

 globalisaatio 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

3. Riskien maailma (GE3) 
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Kurssilla perehdytään erilaisiin luonnosta, ihmisen toiminnasta ja/tai niiden vuorovaikutuksesta 

aiheutuviin uhkiin ja riskeihin, niiden syihin ja seurauksiin sekä siihen, miten riskien aiheuttamiin 

onnettomuuksiin voidaan varautua ja niistä selviytyä.  

 

Tavoitteet 

 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen 

liittyvät riskit maapallolla sekä osaa arvioida niiden merkitystä ihmisen ja ympäristön kan-

nalta 

 tuntee millaisia riskejä maapallon eri alueilla ilmenee sekä osaa vertailla ja arvioida eri alu-

eiden 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 kestä-

vän kehityksen mukaisesti. 

 

Keskeiset sisällöt 

 Riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys 

 Luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet 

 avaruuteen liittyvät uhkat, endogeeniset riskit, myrskyt, tulvat, kuivuus ja eliöperäiset riskit 

 luonnonriskeihin varautuminen 

 Ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet 

 luonnonvarojen käyttöön liittyvät riskit: energiakysymykset ja luonnonvarojen riittävyys, 

puhtaan veden saatavuus, eroosio ja aavikoituminen, ilmaston muutos, saastuminen ja bio-

diversiteetin heikkeneminen 

 mahdollisuudet estää ja pienentää ympäristöriskejä kestävän kehityksen keinoin 

 Ihmiskunnan riskit ja riskialueet 

 väestönkasvu ja nälkä, kaupungistuminen, globalisoitumiseen liittyvät riskit, yhteiskunnalli-

set ja poliittiset jännitteet, sodat, pakolaisuus ja sosiaalinen eriarvoistuminen 

 ristiriitojen säätelymahdollisuudet 

 Tekniset riskit 

 

4. Aluetutkimus (GE4) 

 

Kurssilla tutustutaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen omalla vapaavalintaisella alueella. Tut-

kimusta tehdään opettajan johdolla hyödyntäen erilaisia maantieteellisiä tietolähteitä. Tulokset koo-

taan aluetutkielmaksi. 

 

Tavoitteet 

 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 osaa kartografian perusteet 

 tuntee maantieteellisten paikkatietojärjestelmien periaatteita ja sovellusmahdollisuuksia 

 osaa kerätä tiettyyn alueeseen liittyvää tietoa eri tavoin, kuten kenttähavainnoinnin, kyselyn 

tai haastattelun avulla sekä kartastoista, kartoista, tilastoista ja muista lähteistä 

 osaa käyttää tietoverkkoja aineistojen hankinnassa, vuorovaikutteisessa työstämisessä ja tu-

losten julkaisemisessa 
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 osaa visualisoida alueellista tietoa karttoina, diagrammeina ja valokuvina 

 osaa analysoida ja tulkita hankkimaansa aineistoa ja laatia aineiston avulla kuvauksen alu-

eesta 

 osaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, kuten kriittisen lähteiden käytön ja viittausteknii-

kan sekä tuntee tekijänoikeudet. 

 

Keskeiset sisällöt 

 Kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot 

 kenttähavainnot, kysely ja haastattelu 

 kartat, niiden mittakaavat, karttaprojektiot ja karttatyypit, ilmakuvat ja satelliittikuvat 

 numeeriset lähteet sekä niiden visualisointi karttoina ja diagrammeina 

 painettu lähdekirjallisuus ja digitaalisessa muodossa kuten tietoverkoissa ja CD-rom-

tallenteina olevat lähteet 

 Paikkatietojärjestelmät 

 paikkatiedon perusteet ja sen sovellusmahdollisuudet 

 esimerkkejä maantieteellisen lähdeaineiston käsittelystä, tulkinnasta ja visualisoinnista erita-

soisilla alueilla paikkatieto-ohjelman avulla 

 Oma aluetutkimus 

 tutkimusalueen valinta 

 aineiston keruu karttojen, tilastojen, digitaalisen paikkatietoaineiston tai muiden tietolähtei-

den avulla, aineiston käsittely ja tulkinta sekä pienimuotoisen aluekuvauksen raportointi 

 aihealueet: tutkimusalueen sijainti osana laajempia aluekokonaisuuksia, alueen koko, luon-

nonolot, väestö ja asutus, luonnonvarat ja maankäyttö, elinkeinot, liikenne ja palvelut, alu-

een jako osa-alueisiin sekä alueen ongelmat ja kehittäminen 

 

 

SOVELTAVA KURSSI 

 

5.  Maantieteen työpaja (GE5) 

Sisältö 

Kurssilla tutustutaan lähemmin yhteen tai useampaan maantieteelliseen lähestymistapaan, esimer-

kiksi humanistisen maantieteen, kartografian tai kehitysmaamaantieteen kysymyksiin ja menetel-

miin.  

 

Tavoitteet 

 Tavoitteena on, että opiskelija  

 tutustuu ns. modernin maantieteen lähestymistapoihin 

 oppii maantieteellisen tiedon avulla hahmottamaan ympäristöään ja muuttuvaa maailmaa 

syvällisemmin 

 oppii muodostamaan perusteltuja mielipiteitä, ottamaan kantaa lähiympäristössä, lähialueilla 

tai koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin  

 oppii toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.  

 

Työtapana voi olla prosessiluonteinen yhteistyö eri tahojen, esimerkiksi muiden oppiaineiden tai 

kehitysyhteistyötä tekevien tahojen kuten kansalaisjärjestöjen kanssa. Kurssilla tuotetaan tieteelli-

nen ja/tai taiteellinen lopputyö. Se voi olla myös koko ryhmän yhdessä tuottama. 

 

Arviointi 
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Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S/H.  Sen saavuttamiseksi opiskelijan tulee osallistua aktiivi-

sesti kurssiprosessiin ja lopputyön valmistumiseen. Kurssin opiskeleminen itsenäisesti ei ole mah-

dollista yhteisöllisyyttä edellyttävän työtavan vuoksi. 

 

 

7.2.7 FYSIIKKA 

 

 

Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtä-

mään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löy-

tää luonnossa yleispäteviä lainalaisuuksia ja esittää ne matemaattisina malleina. 

 

Fysiikan opiskelulle luonteenomainen kokeellisuus voi olla aihepiirin, opetuksen vaiheen ja väli-

neiden mukaan opiskelijoiden omakohtaista työskentelyä, opettajan esittämiä demonstraatioita, vie-

railujen, videoiden tai vain kerronnan kautta tapahtuvaa toimintaa. Kokeellisuudella tuetaan opiske-

lijaa omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja malleja. Fysiikan opiskelu ke-

hittää opiskelijan kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja. Kokeellisuus auttaa opiskelijaa 

hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta ja tukee luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. 

 

Opiskelija oppii tarkastelemaan luonnon rakenteita ja ilmiöitä omien aikaisempien tietojensa ja kä-

sitystensä valossa. Hän oppii tiedostamaan ja kyseenalaistamaan ennakkokäsityksiään ja tarkenta-

maan maailmankuvaansa hankkimansa uuden tiedon perustella. Opiskelija oppii suunnittelemaan 

kokeita yhdessä ja keskustelemaan kokeellisesti hankitusta tiedosta tai aineistosta, sen käsittelystä ja 

mallintamisesta sekä sen luotettavuuden arvioimisesta. Opiskelijayhteisö oppii jakamaan uuden 

tiedon keskenään. 

 

Luonnontieteiden opiskelussa tiedon hankkimiseen käytetään kokeellisia menetelmiä, 

erilaisia tiedon lähteitä sekä tapoja käsitellä tietoa. Fysikaalisen tiedon lähteenä on ensisijaisesti 

luonto. Koulussa luonnontieteellisen tiedon lähteinä ovat lisäksi oppi- ja tietokirjat, digitaaliset tie-

tovarannot ja alan asiantuntijat. 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 tiedostaa ihmisen osana luontoa ja ymmärtää fysiikan merkityksen luonnon ilmiöiden mal-

lintamisessa 

 ymmärtää kokeellisen toiminnan ja teoreettisen pohdiskelun merkityksen        luonnontie-

teellisen tiedon muodostumisessa 

 hahmottaa fysiikan merkityksen tieteessä, taiteessa, tekniikassa, kommunikaatiossa ja elin-

keinoelämässä sekä ihmisen arkiympäristössä 

 vaikuttaa aktiivisesti ja vastuullisesti terveellisen ja turvallisen ympäristön luomiseksi 

 jäsentää käsitystään luonnon rakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden 

avulla 

 pystyy ratkaisemaan luonnontieteiden ja teknologian alaan kuuluvia ongelmia fysiikan lake-

ja ja käsitteitä luovasti hyväksi käyttäen 

 hankkii ja käsittelee tietoa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa asiantuntijayhteisön tapaan 

 suunnittelee ja tekee yksinkertaisia mittauksia, kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan tuloksia 

sekä soveltamaan niitä 
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 hyödyntää erilaisia tietolähteitä tiedonhankinnassa sekä kykenee esittämään ja julkistamaan 

tietoja monipuolisella tavalla myös teknisiä apuvälineitä käyttäen 

 tarkastelee fysiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta sekä ihmistä fysiikan tieto-

jen soveltajana  

 tutustuu fysiikan sovelluksiin ja niiden taitavaan, eettiseen ja hallittuun käyttöön tuotteiden 

aikaansaamisessa ja arkielämän helpottamisessa sekä saa valmiuksia ymmärtää teknologis-

ten sovellusten vaikutuksia. 

 

Fysiikan suhde Kallion lukiossa opetettavaan valo- ja äänitekniikkaan  

 

Mekaniikan tiedoista voi olla apua teatteritekniikassa esim. käytettäessä valonheitintankojen nosto-

laitteita (väkipyörä/vintturi), valonheittimiä ripustettaessa (voimien momentit) ja kuormituksia mää-

ritettäessä (statiikka). Koulumme näyttämömekaniikkaan kuuluvat myös hydraulisesti nouseva 

näyttämön laajennus ja hydraulinen nostolava, joiden toiminnan ymmärtämisessä auttavat  FY2-

kurssin tiedot. Äänilaitteiston ja digitaalisten kuvantimien sekä valolaitteiston monipuolisessa käy-

tössä on varmasti eduksi optiikan ja sähköilmiöiden tunteminen. 

Fysiikka ja aihekokonaisuudet 

 

Kaikkiin fysiikan kursseihin liittyvät kiinteästi teknologia ja yhteiskunta. Kestävään kehitykseen 

nivoutuvat suoraan energian tuottamistavat, energian kiertokulku sekä raaka-aineet. Helsingissä on 

mahdollisuus vierailla Helsingin Energian tuotantolaitoksilla. Ympäristökysymysten ratkaisemises-

sa fysiikka on avainasemassa. 

Fysiikan historia ja nykyisen maailmankuvan kehittyminen on osa kulttuuriamme. 

Opintojen suorittaminen 

 

Fysiikan opinnot on syytä aloittaa pakollisesta kurssista, jonka aikana tutustutaan fysiikan työmene-

telmiin ja luodaan samalla pohja syventäville kursseille. Syventävistä kursseista 5. kurssin suoritta-

minen edellyttää 4. kurssin tietoja pohjaksi. Samoin FY6 ja FY7 on syytä suorittaa numerojärjes-

tyksessä. Kurssin 8 suorittamisessa sähköopin (FY6) perustiedot ovat välttämättömiä. 

Fysiikka on vaativa aine, joten itsenäisiä kurssisuorituksia ei suositella. Mikäli opiskelija suorittaa 

itsenäisesti jonkin kurssin, kurssikokeen lisäksi  hänen on tehtävä kurssiin liittyvät harjoitustehtävät 

ja muut työt opettajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Lukion fysiikan opinnot on mahdollis-

ta suorittaa myös lyhyen matematiikan pohjalta. 

 

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 kuvaami-

nen. 

Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssikoe, tuntityöskentely, koulussa ja kotona tehdyt harjoitustehtä-

vät sekä mahdolliset kokeelliset työt. 

 

 

PAKOLLINEN KURSSI 

 

1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) 

 

Tavoitteet 
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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 jä-

sentää käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden 

avulla 

 ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkey-

tyvän mallintamisen kautta 

 suunnittelee ja tekee yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä kykenee tulkitsemaan ja 

arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa ja esittämään sitä muille 

 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 aikaansaa-

missa prosesseissa 

 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 

 Kurssin aikana voidaan vierailla esimerkiksi Heurekassa tai Tekniikan museossa Viikissä. 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

Tavoitteet 

Syventävien kurssien tavoitteena on, että opiskelija 

 saa valmiuksia opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla 

 tutkii luonnon ilmiöitä sekä mallintaa ja esittää niitä matemaattisten ja graafisten menetel-

mien 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. 

 

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 
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 paine, hydrostaattinen paine 

 kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia 

 mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde 

 lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia 

 energiavarat 

 Vierailukohteena voi olla Helsingin Energia. 

 

3. Aallot (FY3) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 saa yleiskuvan luonnon jaksollisista ilmiöistä ja perehtyy niitä selittäviin keskeisiin periaat-

teisiin 

 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 

 

4. Liikkeen lait (FY4) 

 

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 

 

5. Pyöriminen ja gravitaatio (FY5) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 syventää osaamistaan mekaniikassa sekä statiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden las-

kennallista hallintaa 

 syventää tuntemustaan mekaniikan maailmankuvasta. 

 

Keskeiset sisällöt 

 momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen 
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 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 

 

6. Sähkö (FY6) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, 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 Kirchoffin lait 

 Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä 

 kondensaattori, kytkennät ja energia 

 sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi 

 

7. Sähkömagnetismi (FY7) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 syventää tuntemustaan sähkömagnetismin ilmiöistä 

 perehtyy sähköturvallisuuteen 

 syventää tuntemustaan sähkömagneettisten ilmiöiden merkityksestä yhteiskunnassa. 

 

Keskeiset sisällöt 

 magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä 

 varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä 

 induktiolaki ja Lenzin 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 

Osa kurssista voi olla mahdollista suorittaa esim. ABB:n fysiikan työpajassa Pitäjänmäellä. 

 

8. Aine ja säteily (FY8) 

 

Tavoitteet 
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen rakennet-

ta ja rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina 

 syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöiden tul-

kitsijana. 

 

Keskeiset sisällöt 

 sähkömagneettinen säteily 

 röntgensäteily 

 mustan kappaleen säteily 

 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 

Käynti Helsingin yliopiston kiihdytinlaboratoriossa Kumpulassa voi olla osa kurssiohjelmaa. 

 

 

SOVELTAVA KURSSI 

 

 

9. Fysiikan kertauskurssi (FY9) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 kertaa fysiikan valtakunnalliset kurssit 

 kehittää fysikaalisia laskutaitojansa 

 valmistautuu ylioppilaskirjoituksiin ja tuleviin pääsykokeisiin aiempien vuosien kokeiden 

avulla 

 

Keskeiset sisällöt 

 valtakunnallisten kurssien pääsisällöt 

 ylioppilaskirjoitusten tehtäviä eri vuosilta 

 preliminäärikoe 

 

Arviointi 

Kurssi suositellaan suoritettavaksi sen jälkeen, kun opiskelija on suorittanut valitsemansa fysiikan 

valtakunnalliset kurssit. Kurssi arvostellaan samojen periaatteiden mukaan kuin valtakunnalliset 

kurssit, ja siitä annetaan arvosana. 

 

 

7.2.8  KEMIA 

 

 

Kemian opiskelun tarkoituksena on tukea luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen 
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maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Kallion lukiossa kemian opetus 

pyrkii välittämään kuvaa kemiasta yhtenä keskeisenä perusluonnontieteenä, joka tutkii ja kehittää 

materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja kestävän kehityksen edistämiseksi. Pyrimme aut-

tamaan opiskelijaa ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa ja teknologiaa sekä kemian merki-

tystä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille tutkimalla aineita, niiden rakenteita ja ominaisuuksia sekä 

aineiden välisiä reaktioita. 

 

Kemian opetukselle on luonteenomaista kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havait-

seminen ja tutkiminen kokeellisesti, ilmiöiden tulkitseminen ja selittäminen mallien ja rakenteiden 

avulla, ilmiöiden kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä ilmiöiden mallintaminen ja matemaatti-

nen käsittely. Monipuolisin työtavoin ja arviointimenetelmin pyrimme ohjaamaan opiskelijaa kemi-

an tietojen ja taitojen sekä persoonallisuuden kaikkien osa-alueiden kehittämiseen. Kemian opetuk-

sen toteutuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden opiskeluvalmiudet ja pyritään luomaan myöntei-

nen kuva kemiaa sekä sen opiskelua kohtaan. 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 osaa kemian keskeisimmät peruskäsitteet ja tietää kemian yhteyksiä jokapäiväisen elämän 

ilmiöihin sekä ihmisen ja luonnon hyvinvointiin 

 osaa kokeellisen työskentelyn ja muun aktiivisen tiedonhankinnan avulla etsiä ja käsitellä 

tietoa elämän ja ympäristön kannalta tärkeistä kemiallisista ilmiöistä ja aineiden ominai-

suuksista sekä arvioida tiedon luotettavuutta ja merkitystä 

 osaa tehdä ilmiöitä koskevia kokeita ja oppii suunnittelemaan niitä sekä osaa ottaa huomi-

oon työturvallisuusnäkökohdat 

 osaa tulkita ja arvioida kokeellisesti tai muutoin hankkimaansa tietoa ja keskustella siitä se-

kä esittää sitä muille 

 perehtyy tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksiin tiedonhankinnan ja mallintamisen vä-

lineinä 

 perehtyy nykyaikaiseen teknologiaan teollisuudessa ja ympäristötekniikassa 

 osaa käyttää kemiallista tietoa kuluttajana terveyden ja kestävän kehityksen edistämisessä 

sekä osallistuttaessa luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätök-

sentekoon 

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

 

Aihekokonaisuudet 

 

Kallion lukion kemian opetuksessa opetussuunnitelman perusteissa esitetyt aihekokonaisuudet ni-

voutuvat yhteen kemian kurssien tavoitteissa, sisällöissä ja työtavoissa. Niitä käsitellään kursseilla 

muun muassa tuntiteemojen tai yksittäisten tehtävien avulla.  Aihekokonaisuuksien toteuttamisessa 

pyrimme hyödyntämään muun muassa Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen, Helsingin kaupun-

gin virastojen ja laitosten sekä Taloudellisen Tiedotustoimiston tarjoamaa asiantuntemusta ja tuot-

tamaa materiaalia. 

 

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäminen sekä Hyvinvointi ja turvallisuus  

Kallion lukion kemian opetuksessa pyrimme valitsemaan opiskelijoita aktivoivia työtapoja ja luo-

maan sellaisia tuntitilanteita, joissa opiskelija voi ilmaista näkemyksiä ja tunteita vuorovaikutusti-

lanteissa.  Samalla kasvatetaan opiskelijan taitoa muodostaa oma perusteltu mielipiteensä ja keskus-

tella siitä kunnioittaen muiden mielipiteitä sekä kykyä kohdata epävarmuutta. Omat pienimuotoiset 

tutkimukset yksin ja ryhmässä vahvistavat opiskelijan omaa yritteliäisyyttä. Kemikaalien käsitte-
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lyyn liittyvät työturvallisuusnäkökohdat vahvistavat opiskelijan taitoa toimia oikein arkikemian 

tilanteissa. 

 

Kestävän kehityksen aihekokonaisuus on keskeinen teema Kallion lukion kemian opetuksessa, 

etenkin sen ekologinen ja taloudellinen näkökulma. Pohdimme kemian merkitystä kestävän kehi-

tyksen haasteissa. Opetuksen lisäksi pyrimme toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita kaikes-

sa toiminnassamme, esimerkkinä ongelmajätteiden keräys työtuntien yhteydessä. Kestävään elä-

mäntapaan kannustaa myös koulun oma ympäristöohjelma. 

 

Teknologia ja yhteiskunta -aihekokonaisuus on myös keskeinen alue kemian opetuksessa. Pyrimme 

kiinnittämään huomiota erityisesti ihmisen perustarpeiden näkökulmasta välttämättömään ja ei-

välttämättömään teknologiaan sekä niiden ympäristövaikutuksiin. Hyvinvointi ja terveys, eri näkö-

kulmista tarkasteltuna, ovat myös tämän aihekokonaisuuden keskeisiä kysymyksiä. Kursseilla poh-

ditaan esimerkiksi uusien teknologian sovellutusten vaikutuksia, myös eettisiä, ympäristön ja ihmi-

sen hyvinvointiin. 

 

Viestintä- ja mediaosaaminen 

Kaikilla kemian kursseilla ajankohtaisen tiedon hankkiminen eri medioista vahvistaa opiskelijan 

aktiivista ja kriittistä suhdetta mediaan. Kokeellisten työtapojen avulla pyrimme nostamaan esille 

kemiallisen viestinnän moni-ilmeisyyttä ja visuaalisuutta.  

 

Teknologia ja yhteiskunta 

Hyvinvointiin, ympäristönsuojeluun, energiantuotantoon, liikenteeseen sekä maa- ja metsätalouteen 

liittyvät kysymykset ovat kemialle tyypillisiä teknologia-aihepiirejä. Tavoitteenamme on, että opis-

kelija osaisi käyttää kemiallista ajatteluaan pohtiessaan teknologian hyödyntämistä ja kehittämis-

mahdollisuuksia kestävästi ja kestäväksi. Erityisesti kiinnitämme huomiota ihmisen perustarpeiden 

näkökulmasta välttämättömään ja ei-välttämättömään teknologiaan. Esimerkiksi opintokäyntien 

avulla voidaan tuoda esille modernin teknologian sovelluksia. 

 

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 

Kemian opiskelu Kallion lukiossa antaa opiskelijalle mahdollisuuksia ymmärtää, mikä merkitys 

kemian sovellutuksilla, esimerkiksi tervanpoltolla tai puunjalostusteollisuudella, on ollut ja tulee 

olemaan suomalaisen kulttuurin mahdollistajana. Universaalin kemian merkkikielen opiskelun avul-

la pyrimme vahvistamaan taitoa kommunikoida eri kulttuureissa.  

 

Työtavat 

 

Pidämme tärkeänä koulun toiminta-ajatuksen mukaista vuorovaikutusta ympäristön kanssa sekä 

kriittistä tiedon opiskelua. Kemian opetuksessa pyrimme käyttämään sellaisia työtapoja, että ope-

tussuunnitelman tavoitteet saavutetaan.  Opiskelu voi perustua esimerkiksi oppituntikeskusteluihin, 

kokeelliseen työskentelyyn ja omaehtoiseen, monipuoliseen tiedonhankintaan.  Kokeellisuus voi 

olla omakohtaista toimintaa, laboratoriotyöskentelyä, demonstraatioita tai mediamateriaalin käyttöä. 

Mahdolliset asiantuntijaluennot ja niiden pohjalta käydyt keskustelut sekä opintokäynnit edistävät 

monipuolista ja ajankohtaisen tiedonsaantia.  

 

Arviointi 

 

Kemiassa arvioinnin kohteena on kemiallisen tiedon ymmärtäminen sekä soveltamisen taito. Lisäk-

si otetaan huomioon kokeellisen tiedonhankinnan ja -käsittelytaitojen kehittyminen, johon kuuluvat 

havaintojen tekeminen, mittausten ja kokeiden suunnittelu ja toteutus 
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työvälineiden ja reagenssien turvallinen käyttö 

tulosten esittäminen sekä suullisesti että kirjallisesti 

tulosten tulkitseminen, mallintaminen ja arviointi 

johtopäätösten tekeminen ja soveltaminen. 

Kemiassa arvioinnin menetelminä käytetään kurssikokeita, osallistumisaktiivisuuden seurantaa, 

kokeellista työskentelyä, työselostuksia, projektitöitä, esitelmiä tai tutkielmia. Myös opiskelijan 

käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti. 

 

Arvioimme soveltavan kurssin KE 6 suoritusmerkinnällä S/H.  Sen arvioinnin perusteista kerrotaan 

tarkemmin kyseisen kurssin kuvauksessa. Kemian oppimäärää arvioidessamme otamme huomioon 

opiskelijan erityisen aktiivisuuden soveltavalla kurssilla sekä muun harrastuneisuuden. 

 

Kallion lukiossa kemian kurssin itsenäisen suorituksen arvioinnissa otamme huomioon annettujen 

tehtävien suorittamisen ja mahdollisen kurssikokeen tuloksen.   

 

Opiskelun eteneminen 

 

Kemian pakollinen kurssi KE1 on opiskeltava ennen syventäviä ja soveltavaa kurssia. Kurssit KE1, 

KE2 ja KE3 muodostavat pedagogisesti rakentuvan, loogisen kokonaisuuden ja siksi ne suositellaan 

opiskeltavaksi numerojärjestyksessä ja ennen kursseja KE4 ja KE5. Soveltavaa kurssia KE6 suosi-

tellaan opiskeltavaksi kursseista viimeisenä. 

 

KE1 on opiskeltava ennen kuin opiskelee biologian kurssin BI 1. Tästä voi poiketa ainoastaan hyvin 

perustellusta syystä, esimerkiksi nopeutetun opintosuunnitelman vuoksi. 

 

Kemian pakollisia ja syventäviä kursseja voi opiskella myös itsenäisesti.  Saadakseen kurssin hy-

väksytysti suoritetuksi opiskelijan on suoritettava kurssitehtävät sovitulla tavalla ja saatava kurssi-

kokeesta hyväksytty arvosana. Työturvallisuussyistä kemian soveltavaa kurssia KE6 ei voi opiskel-

la itsenäisesti. 

 

Kemian opettajat ohjaavat kurssien opiskeluun ja valintoihin liittyvissä kysymyksissä.  

 

 

PAKOLLINEN KURSSI 

 

1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) 

Tutustuttaa opiskelijaa kemiaan ja kemialliseen viestintään arkipäivän tilanteissa. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 saa kuvan kemiasta, sen mahdollisuuksista ja merkityksestä 

 syventää aiemmin opittujen kemian perusteiden ymmärtämistä kurssilla käsiteltävien asioi-

den yhteydessä 

 osaa orgaanisten yhdisteiden rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita sekä ymmärtää 

niiden merkityksen ihmiselle ja elinympäristölle 

 tuntee erilaisia seoksia sekä niihin liittyviä käsitteitä 

 kehittää tietojen esittämisessä ja keskustelussa tarvittavia valmiuksia 

 oppii kokeellisen työskentelyn, kriittisen tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja 

 osaa tutkia kokeellisesti orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ja reaktioita, tuntee erotus- 

ja tunnistamismenetelmiä sekä osaa valmistaa liuoksia. 
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Keskeiset sisällöt 

 orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyh-

disteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia 

 orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus 

 erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus 

 orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

2. Kemian mikromaailma (KE2) 

Syventää aineiden rakenteen tuntemusta ja vahvistaa kemian merkkikielen käyttöä. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä 

 osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä erilaisia kemian malleja, taulukoita ja järjes-

telmiä 

 ymmärtää orgaanisten yhdisteiden rakenteita ja tuntee rakenteen määrityksessä käytettäviä 

menetelmiä 

 osaa tutkia kokeellisesti ja 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 sidos- ja avaruusrakenne 

 isomeria 

 

3. Reaktiot ja energia (KE3) 

Käsittelemme kemiallisia reaktioita. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä niiden merkityksen 

elinympäristössä (teollisuus) 

 ymmärtää energian sitoutumisen ja vapautumisen kemiallisissa reaktioissa sekä niiden mer-

kityksen yhteiskunnassa 

 osaa kirjoittaa reaktioyhtälöitä ja käsitellä reaktioita matemaattisesti 

 osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin, reaktionopeuteen ja -

mekanismeihin liittyviä ilmiöitä. 

 

Keskeiset sisällöt 

 kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu 

 epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia 

 stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö 

 energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa 
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 reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät 

 

4. Metallit ja materiaalit (KE4) 

Tutustuttaa fysikaaliseen kemiaan ja materiaalitutkimukseen. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee teollisesti merkittäviä raaka-aineita sekä niiden jalostusprosesseja 

 tuntee hapettimia ja pelkistimiä ja niiden käyttöä sekä osaa kirjoittaa hapettumispelkistymis-

reaktioita 

 osaa sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteet sekä niihin liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia 

 tuntee erilaisia materiaaleja, niiden koostumusta, ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä se-

kä kulutustavaroiden ympäristövaikutusten arviointiin käytettäviä menetelmiä 

 osaa tutkia kokeellisesti ja 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, komposiitit 

 

5. Reaktiot ja tasapaino (KE5) 

Tutkimme kemiallisia tasapainoja, esimerkiksi liuosten pH:n määrittymistä. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää reaktion tasapainotilan muodostumisen ja niihin liittyviä laskennallisia tasapaino-

sovelluksia 

 ymmärtää tasapainon merkityksen ja tutustuu tasapainoon teollisuuden prosesseissa ja luon-

non ilmiöissä 

 osaa tutkia kokeellisesti ja 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 

 

 

SOVELTAVAT KURSSIT 

 

6. Kemian työtapoja (KE6) 

 

Sisältö 

 

Kurssin sisältö voi keskittyä esimerkiksi kemialliseen analyysiin, synteesiin, elintarvikekemiaan tai 

kaupunkiympäristön tilaan. Tarkemmat työtavat ja aihepiirit sovitaan kurssin alussa osallistujien 

kiinnostuksen mukaan. Samalla kerrataan kemian oppimäärän keskeiset sisällöt. 

 

Tavoitteet 
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Kurssin tavoitteena on  

 valmentautua kemian ylioppilaskirjoitukseen 

 harjoitella kemian tutkimuksen perustaitoja, havaintojen tekemistä sekä niiden käsittelyä ja 

analysointia 

 harjoitella tieteellisen työselostuksen/tutkimusraportin laatimista.  

 

Arviointikriteerit 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S/H. Sen saavuttamiseksi opiskelijan tulee palauttaa työ-

selostukset sovitun aikataulun mukaisesti, mikä edellyttää aktiivista työskentelyä kurssin aikana. 

Kurssia ei voi opiskella itsenäisesti. 

 

 

 

7.2.9   USKONTO 

 

 

Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuri-

perintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin us-

kontoihin tutustutaan niiden omista lähtökohdista käsin. Uskonnonopetuksessa uskontoa tarkastel-

laan laajasti osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja yksilön elämää.   

 

Uskonnonopetus on erilaisia näkemyksiä huomioon ottavaa ja yksilöllistä vakaumusta kunnioitta-

vaa. Oppiaineksen opetuksessa hyödynnetään viimeaikaista teologista ja uskontotieteellistä tutki-

musta. Koska uskonto on osa kulttuuria ja yhteiskuntaa, uskonnonopetuksella on luontaiset kytken-

nät myös humanistis-yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin  

 

Uskonnonopetus auttaa oman kulttuurin ymmärtämisessä, ja se antaa käsitteellisiä välineitä sekä 

uskonto-ilmiön hahmottamiseen yleensä että länsimaisen kulttuurin analysoimiseen ja ymmärtämi-

seen. Pyrkimyksenä on kehittää eettisesti vastuullista elämänasennetta ja pystyä tunnistamaan 

omien ratkaisujensa syyt, jotta henkilökohtaisten arvovalintojen teko ja vastuunkanto onnistuisivat. 

Opetuksessa käytetään hyväksi uskontojen omia lähteitä, tutkimusta ja eri medioiden välittämää 

ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa painottuvat aktivoivat työtavat, joiden avulla uskonnon sisäl-

töjä liitetään opiskelijoiden kokemusmaailmaan ja autetaan heitä prosessoimaan ja sisäistämään 

kurssien sisältöjä ja kasvamaan asetettujen tavoitteiden suuntaan.  

 

Kallion lukion erityistehtävästä johtuen työtavoiksi sopivat itsenäiseen tiedonhankintaan ja  itsensä 

ilmaisemiseen kannustavat opetusmenetelmät.  

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

 hallitsee uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa niin, että hän ymmärtää uskonnon mer-

kityksen 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 us-

kontoihin liittyviä kysymyksiä   

 kykenee rakentamaan, jäsentämään ja arvioimaan omaa maailmankatsomustaan ja kulttuuri-

identiteettiään sekä arvostaa oman kulttuurinsa ja muiden kulttuurien uskonnollista perinnet-

tä   
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 kunnioittaa ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus, ja pystyy elämään ja toimimaan eri kult-

tuureista tulevien ja eri tavoin ajattelevien ja uskovien ihmisten kanssa monikulttuurisessa 

yhteiskunnassa ja maailmassa   

 ymmärtää henkilökohtaisen vastuun merkityksen sekä tiedostaa erilaisten eettisten ratkaisu-

jen taustalla vaikuttavat arvot ja niiden merkityksen   

 hallitsee uskonnollisiin ja moraalisiin kysymyksiin liittyviä keskustelu- ja ajattelutaitoja se-

kä uskontoihin liittyvän tiedon itsenäistä hankintaa ja kriittistä arviointia. 

 

Arviointi 

 

Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu katsomuksellisten ajattelutaitojen hallintaan, joka tar-

koittaa 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. Kurssien arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen, oppi-

kurssiin sisältyvien töiden (esitelmät, alustukset, vierailukäynnit) suorittamiseen, säännölliseen läs-

näoloon oppitunneilla sekä kurssikokeeseen. 

 

Uskonnon 1. kurssia ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Muita kursseja on mahdollista suorit-

taa itsenäisesti. Suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa. Suoritusjärjestys on 1. kurssin jälkeen 

vapaa. 

 

 

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO  

 

 

PAKOLLISET KURSSIT 

 

1. Uskonnon luonne ja merkitys (UE1)  

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun ominaislaadun pyhän kirjallisuuden 

edustajana   

 ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen, uskonnoissa ilmenevät kysymyksenasette-

lut ja uskonnon nivoutumisen kulttuuriin ja yhteiskuntaan   

 saa aineksia ja käsitteellisiä välineitä oman maailmankatsomuksensa jäsentämiseen    

 tuntee Raamatun vaikutuksen länsimaisessa kulttuurissa ja Raamatun tutkimuksen osana us-

konnon tutkimusta  

 oppii pyhyyden ymmärtämisen avulla kunnioittamaan ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus.  

 

Keskeiset sisällöt   

 uskonnon määrittely ja tutkiminen 

 uskonnon ydinkysymykset 

 uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa 

 Raamattu pyhänä kirjallisuutena  

 yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä  

 Raamatun tutkimus- ja tulkintatavat  
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 Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin  

 

Kurssin sisällöstä johtuen aihekokonaisuuksista painottuvat ”hyvinvointi ja turvallisuus” (esim. 

maailmankatsomuksen pohdinta ja sen jäsentäminen), ”viestintä ja mediaosaaminen” (esim. uskon-

not median kuvaamina) ja ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tunteminen” (esim. oman ja muiden 

kulttuurien uskonnollisen perinteen arvostaminen). 

 

2. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä 

eri aikoina ja miten se on ollut vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurin ja yhteiskunnan kans-

sa   

 tuntee kirkon opin rakentumisen, jumalanpalveluselämän ja taiteen vuorovaikutuksen sekä 

kirkon poliittisen ja sosiaalisen merkityksen historian eri vaiheissa   

 ymmärtää, miten kristinusko vaikuttaa erilaisina kirkkokuntina eri puolilla maailmaa   

 osaa analysoida erilaisten kristillisten perinteiden ilmenemistä nykyajassa ja ymmärtää näi-

hin sisältyvän yhteisen, ekumeenisen 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 

 kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu 

 

Aihekokonaisuuksista painottuvat ”hyvinvointi ja turvallisuus” (esim. oikeudenmukaisuuden toteu-

tuminen historian kuluessa), ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tunteminen” (esim. kristittynä ole-

minen eri aikoina, eri kulttuureissa, eri kirkoissa ja  yhteisöissä) sekä ”teknologia ja yhteiskunta” 

(esim. teknologian kehittymisen eri aikoina asettamat haasteet henkiselle hyvinvoinnille ja kristilli-

sille arvoille). 

 

3.  Ihmisen elämä ja etiikka (UE3) 

 

Tavoitteet    

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdin-

nan merkityksen   

 saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun   

 ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuis-

taan   

 saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kyt-

keä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin   

 ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan  

 ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön 

ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.   
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Keskeiset sisällöt  

 ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema  

 kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta  

 hyvän ja pahan käsitteet 

 kristillinen etiikka ja etiikan teoriat  

 yksilöeettisiä kysymyksiä 

 yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä 

 

Aihekokonaisuuksista tulevat kurssilla erityisesti huomioiduiksi ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittä-

jyys” (esim. yrittäjyyden tarkastelu eettisenä kysymyksenä mm. liike-elämän etiikka), ”hyvinvointi 

ja turvallisuus” (esim. kristillisen etiikan periaatteet turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä), 

”kestävä kehitys” (esim. ihmisen ja luonnon vuorovaikutus) sekä ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuu-

rien tunteminen” (esim. kristillisten arvojen merkitys yhteiskunnallisessa toiminnassa).  

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

4. Uskontojen maailmat  (UE4)  

 

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 ja eettistä perinnettä.     

 

Keskeiset sisällöt  

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja 

islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen yh-

teisiä piirteitä.  

 uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät 

 uskontojen pyhät kirjat ja oppi 

 uskontojen eettiset ohjeet 

 uskontojen kultit ja rituaalit 

 uskontojen suuntaukset  

 uskonnot ja yhteiskunta  

 

Aihekokonaisuuksista painottuvat ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tunteminen” (esim. eri kulttuu-

rien ja uskontojen merkitys kestävän arvopohjan rakentajina ja suvaitsevaisuuden edistäjinä). 

 

5. Mihin suomalainen uskoo?  (UE5) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee uskonnon ilmenemismuodot Suomessa muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän 

uskonnollisuuteen   

 ymmärtää Suomen uskonnollisista ja maailmankatsomuksellisista kysymyksistä käytyä kes-

kustelua ja siihen liittyviä taustatekijöitä   
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 osaa jäsentää Suomen uskonnollisia liikkeitä niiden toiminnan ja opillisten korostusten nä-

kökulmasta.   

 

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  

 

Aihekokonaisuuksista painottuvat ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tunteminen” (esim. suomalai-

nen uskonnollisuus suomalaisen kulttuuri-identiteetin rakentajana), ”viestintä ja mediaosaaminen” 

(esim. uskonnolliset yhteisöt suomalaisissa tiedotusvälineissä ja medialukutaidon merkitys) sekä 

”teknologia ja yhteiskunta”  (esim. suomalainen teknologiausko). 

 

 

 

 

ORTODOKSINEN USKONTO  

 

Opetuksen tavoitteet 

Uskonnon kursseilla käytetään vaihdellen erilaisia työtapoja. Opettajajohtoisen työskentelyn lisäksi 

käytetään muun muassa seuraavia: yksilölliset tiedonhankintatehtävät, pari- ja ryhmäkeskustelut, 

teksti- ja ikonianalyysi, esitelmät, nettityöskentely, tutustumiskäynnit sekä vierailijat. 

Integrointia etenkin historiaan pyritään toteuttamaan opetuksessa luonnollisissa asiayhteyksissä 

erityisesti kursseissa UO1, 3, 5 ja 6. Myös kuvaamataito ja äidinkieli ovat luontevia integrointiainei-

ta. 

 

Kurssien suoritusjärjestys on vapaa, ja koska kaikkia kursseja ei tarjota joka vuosi, on syytä suorit-

taa kurssit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Uskonnon ainereaalikokeen suorittamiseen täh-

täävän kannattaa suorittaa kaikki kuusi kurssia. 

 

Uskonnon kurssin itsenäinen suorittaminen on mahdollista perustelluista syistä, mutta sitä tulisi 

kuitenkin välttää. Itsenäiseen suorittamiseen liittyy kurssikokeen lisäksi laaja tutkielma jostakin 

kurssiin liittyvästä aiheesta, luentomuistiinpanot kurssin materiaalista sekä opettajan antamat muut 

tehtävät. Tarkka, sitova suoritusaikataulu ja palautteenantotapa sovitaan opiskelijan kanssa yksilöl-

lisesti. 

 

Arviointi 

Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu katsomuksellisten ajattelutaitojen hallintaan, joka tar-

koittaa 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. 

 

Kurssin arviointi perustuu kurssikokeeseen sekä kurssin luonteen mukaan tunneilla annettavaan 

jatkuvaan näyttöön ja kirjallisiin töihin. Kursseista 1-5 annetaan numeroarviointi, kurssista 6 suori-

tusmerkintä. 
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Aihekokonaisuudet 

Aihekokonaisuudet tulevat luontevasti esiin sekä valtakunnallisissa pakollisissa että syventävissä 

kursseissa. Aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” toteutuu kursseissa UO1, 2, 4 ja 

5, ”hyvinvointi ja turvallisuus” sekä ”kestävä kehitys” kursseissa UO2 ja 5, ”kulttuuri-identiteetti ja 

kulttuurien tuntemus” kursseissa UO1–U6, ”teknologia ja yhteiskunta” kursseissa UO2 ja 5 sekä 

”viestintä- ja mediaosaaminen” kursseissa UO1, 2, 3 ja 5.  

 

 

PAKOLLISET KURSSIT 

 

1. Ortodoksinen maailma (UO1) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee kirkon synnyn ja kehityksen sekä kirkon nykyisyyttä muovanneet tekijät 

 ymmärtää oman kirkkonsa muotoutumisen historian kulussa 

 tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja sekä niiden historiallista ja kulttuurista merkitystä 

 näkee oman uskonnollisen perinteensä osana historiallista ketjua. 

 

Keskeiset sisällöt 

 varhaiskirkko 

 Bysantin aika – oppi ja hallinto määräytyvät 

 idän ja lännen kirkon ero 

 Venäjän kirkko ja muut ortodoksiset paikalliskirkot 

 orientaaliset kirkot 

 lännen kirkot 

 

2. Uskonoppi ja etiikka (UO2) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee ortodoksisen kirkon opin lähteet ja perusteet 

 hahmottaa eri kirkkojen opillisia eroja ja eriävään kehitykseen johtaneita syitä 

 tuntee ortodoksisen ihmiskuvan ja etiikan perusteet sekä ymmärtää, kuinka näiden pohjalta 

kirkko voi muodostaa eettisiä kannanottoja uusiin esille tuleviin kysymyksiin 

 ymmärtää, että eri maiden ortodoksiset kirkot voivat päätyä erilaisiin eettisiin tulkintoihin. 

 

Keskeiset sisällöt 

 ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite 

 Pyhä Kolminaisuus 

 Jumalansynnyttäjä 

 pyhät ihmiset ja ajan pyhittäminen 

 ortodoksinen ihmiskuva 

 yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä 

 

3. Raamattutieto (UO3) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
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 tuntee Raamatun synnyn ja rakenteen sekä taustalla vaikuttaneen kulttuurihistorian 

 hahmottaa jumalakuvan kehityksen historian kulussa ja Raamatun sisällä sekä messiasodo-

tuksen syntymisen ja täyttymisen Palestiinassa 

 tuntee Raamatun käytön ortodoksisessa kirkossa ja sen liturgisessa elämässä 

 ymmärtää eri Raamatun kirjojen merkityksen tämän päivän kristinuskolle ja erityisesti orto-

doksiselle kirkolle sekä Raamatun merkityksen etiikan muotoutumisessa 

 osaa omatoimisen Raamatun käytön. 

 

Keskeiset sisällöt 

 Jumala ja ihminen Pentateukissa 

 viisauskirjallisuus 

 profeetat ja messiasodotus 

 evankeliumien synty ja niiden erityispiirteet 

 Jeesuksen henkilö 

 Apostolien tekojen kuvaus kirkon ensi vaiheista 

 Paavali ja hänen kirjeensä 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

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 

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja 

islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan kristillisperäisiä uskontoja ja uus-

uskontoja. 

 uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät 

 uskontojen pyhät kirjat ja oppi 

 uskontojen eettiset ohjeet 

 uskontojen kultit, rituaalit ja taide 

 uskontojen suuntaukset 

 uskonnot ja yhteiskunta 

 

5. Ortodoksinen Suomi (UO5) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee Suomen ortodoksisen kirkon historian ja nykypäivän 

 ymmärtää eri kirkkojen merkityksen suomalaisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä 

 hahmottaa uskonnon ilmenemisen taiteessa 

 tuntee Suomessa elävää monikansallista ortodoksista kulttuuria 

 tuntee oman kotiseurakuntansa vaiheita 
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 osaa jäsentää nykyistä uskonnollista tilannetta Suomessa. 

 

Keskeiset sisällöt 

 suomalainen muinaisusko 

 ortodoksit idän ja lännen välissä 

 katolisuudesta luterilaisuuteen 

 itsenäisen Suomen ortodoksinen kirkko 

 helsinkiläisen ortodoksisuuden historiaa ja nykypäivää 

 maahanmuuttajien ortodoksinen perinne – ykseys ja erilaisuus 

 uskonnollinen tilanne nykypäivän Suomessa 

 

 

SOVELTAVA KURSSI 

 

6. Ortodoksinen kirkkotaide (UO6) 

 

Tavoitteet 

Opiskelija: 

 tuntee ortodoksisen kirkkotaiteen eri osa-alueita ja näiden historiallista kehitystä 

 hahmottaa läntisen ja itäisen kirkkotaiteen yhteneväisyydet ja erot sekä näkee näiden teolo-

giset syyt. 

 

Keskeiset sisällöt 

 Kirkkomusiikki 

 Ikonitaide 

 Kirkkoarkkitehtuuri 

 Kirkkotekstiilit 

 

 

 

 

KATOLINEN USKONTO 

 

PAKOLLISET KURSSIT 

 

1. Katolinen maailma (UK1) 

 

Tavoitteet 

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee kirkon synnyn ja kehityksen päälinjat sekä kirkon nykyisyyttä muovanneita tekijöitä 

 ymmärtää katolisen kirkon muotoutumisen historiaa eri vaiheissa 

 tuntee katolista maailmankirkkoa eri maanosissa ja osakirkkojen suhdetta ympäröivään yh-

teiskuntaan ja kulttuuriin 

 tuntee ekumeniaa, katolisen kirkon käymää oppikeskustelua muiden kristittyjen kanssa ja 

dialogia muiden uskontojen kanssa. 

 

Keskeiset sisällöt 

 kirkon synty vanhalla ajalla 
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 kirkon kehitys keskiajalla 

 reformaatio ja katolisen kirkon reformi 

 katolisen kirkon kehitys uudella ajalla 

 Vatikaanin 2. konsiili ja sen jälkeinen kirkko 

 

2.  Raamattu, Traditio ja opetusvirka (UK2) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee Raamatun synnyn ja taustalla vaikuttanutta kulttuurihistoriaa 

 tuntee Raamatun sisältöä ja sen kehittymistä ja messiaanisen täyttymyksen 

 tuntee Tradition sisältöä ja suhteen Raamattuun 

 ymmärtää opetusviran Raamatun ja Tradition tulkitsijana 

 tuntee dogminmuodostusta 

 tuntee liturgian kehityshistoriaa. 

 

Keskeiset sisällöt 

 Vanhan ja Uuden testamentin pyhät kirjoitukset ja niiden käyttö liturgiassa 

 Jumalan ilmoitus – Revelatio Divina 

 kirkon apostolinen Traditio 

 jakamattoman kirkon konsiilien opilliset kysymykset 

 piispat opetusviran haltijoina 

 dogmien määrittely ja sisältö 

 liturgia ja sakramenttien vietto elävän Tradition elementteinä 

 

 

3. Etiikka ja moraali  (UK3) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee katolisen ihmiskäsityksen ja moraalin perusteet sekä ymmärtää, kuinka kirkko voi 

niiden pohjalta muodostaa eettisiä kannanottoja  

 tuntee katolisen opetuksen seksuaalisuudesta ja seksuaalimoraalista 

 tuntee katolista sosiaaliopetusta 

 hahmottaa eri kirkkojen eettistä näkemystä. 

 

 

Keskeiset sisällöt 

 katolinen ihmiskäsitys Raamatun ja kirkon opetuksen perustalta 

 kirkon eettisten ja moraalisten kannanottojen muotoutuminen 

 ihmisen seksuaalisuus, kirkon seksuaaliopetus, perhe, avioliitto ja selibaatti 

 kirkon kannanottoja yhteiskunnan, oikeudenmukaisuuden ja rauhan kysymyksistä 

 muiden kirkkojen kannanottoja eettisiin kysymyksiin. 

 

 

4. Uskontojen maailmat (UK4) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet 
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 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 

 

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja 

islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Kristinuskoa otetaan mukaan yleissivistyksen edellyt-

tämänä rinnakkaistietona ja muita kursseja täydentäen. Lisäksi tarkastellaan kristillisperäisiä uskon-

toja ja uususkontoja. 

 uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät 

 uskontojen pyhät kirjat ja oppi 

 uskontojen eettiset ohjeet 

 uskontojen kultit, rituaalit ja taide 

 uskontojen suuntaukset 

 uskonnot ja yhteiskunta 

 

5. Katolinen elämäntapa (UK5) 

 

Tavoitteet 

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee luostarien ja sääntökuntien kehitystä ja spiritualiteettia 

 tuntee maallikkoapostolaatteja 

 tuntee katolisen hurskauden ilmenemismuotoja 

 tuntee katolisen kirkon hierarkian ja sen kehitysvaiheita 

 tuntee katolisen kirkon elämää Suomessa. 

 

 

Keskeiset sisällöt 

 luostarilaitoksen ja sääntökuntien kehitys ja karisma 

 spiritualiteetin erilaisia muotoja 

 Vatikaanin 2. konsiilin määrittelemiä apostolaatteja ja niiden kehitystä 

 perinteisiä ja liturgisia rukouksia ja hartauksia ja niiden kehityshistoriaa 

 pyhiinvaellusperinteitä  

 miten kirkkoa johdetaan 

 katolisen kirkon rakenne ja toiminta Suomessa 

 muiden kristittyjen ja uskontojen kohtaaminen Suomessa. 

 

ISLAM 

 

Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman 

kasvun ja identiteetin näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. Uskontoa käsitel-

lään yhtenä inhimillisen kulttuurin vaikuttavana pohjavirtana. Uskonnon opetuksessa korostetaan 

oman uskonnon tuntemista sekä valmiutta kohdata muita uskontoja ja katsomuksia, etenkin suoma-

laisessa yhteiskunnassa vaikuttavia katsomusperinteitä. Muita uskontoja tarkastellaan niiden omista 

lähtökohdista käsin. 

 



 107 

Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa 

aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Opetus antaa valmiuksia kohdata 

uskonnollinen ja eettinen ulottuvuus omassa ja yhteisön elämässä. Opetuksen tavoite on uskonnol-

linen ja katsomuksellinen yleissivistys. 

 

Lukion islamin uskonnon opetuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija islamiin, sen kulttuuripe-

rinteeseen ja auttaa opiskelijaa tarkastelemaan islamia tieteellisestä näkökulmasta. Lisäksi opetuk-

sen tavoitteena on 

korostaa, että islam on tunnustanut kaikki Jumalan uskonnot, ja että islam on viimeinen ja täydelli-

sin uskonto 

korostaa, että islam ei ole tarkoitettu vain muslimeille vaan kaikille luoduille 

korostaa, että islam kattaa kaikki elämän alueet 

perehtyä Koraanin tieteelliseen arvoon ja sen yhdenmukaisuuteen uusien tieteellisten löytöjen kans-

sa 

kertoa profeetan ja hänen seuraajiensa elämästä ja antaa siten nuorille hyvä toimintamalli elämään 

antaa looginen todiste Allahin olemassaolosta 

käsitellä islamin uskonnon harjoittamisen vaikutusta ihmisen elämään 

selventää, että islam hyväksyy ajatuksen islamin eri suuntauksista 

käsitellä ihmisten välistä kanssakäymistä islamin mukaan 

 

Oppilaan tietojen ja taitojen kehittymistä arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaan 

arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa oppilas saa eri tavoin palautetta oppimisestaan ja edisty-

misestään. Arvioinnin keskeisiä keinoja ovat opettajan ja oppilaan käymät keskustelut, palautteet ja 

arvosanat oppimistehtävistä ja kokeista sekä oppilaan itsearviointitehtävät. Oppimista ja opiskelu-

taitoja voidaan arvioida myös yhdessä koko opetusryhmän kesken. 

 

Uskonnon opetuksen keskeisiä työtapoja ovat havaintojen tekeminen ja ilmaisu, tiedonhaku- ja tuot-

tamistehtävät, kerronta, opetuskeskustelu, pohdinta, perustelu, tutkivat projektit sekä opitun sovel-

taminen eri tavoin.  

 

Uskonnon opetus liittyy valtakunnallisissa perusteissa määriteltyihin aihekokonaisuuksiin, keskei-

simmin aihekokonaisuuksiin Ihmisenä kasvaminen sekä Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. 

 

 

PAKOLLISET KURSSIT 

 

1. Kurssi (UI1) 

 

 uskonnon pääperiaatteiden kertaus 

 uskonnon merkitys ihmisille; miksi ihmiset tarvitsevat uskontoa 

 Allahin ominaisuudet 

 uskontojen jako Jumalan uskontoihin ja muihin uskontoihin 

 velvollisuusikä (ikä, jolloin muslimi on vastuussa Jumalalle kaikista teoistaan) 

 paasto; syventävää tietoa paastosta 

 Koraani ja tiede 

 profeettojen elämäkerrat 

 islamin etiikka 

 muutamia suuria Koraanista ja niiden selitykset 

 muutamia haditheja ja niiden selitykset 

   



 108 

2. Kurssi (UI2) 

 

 islamin viiden pilarin kertaus 

 rukous: eri rukoukset, velvollisuudet rukouksessa, mikä mitätöi rukouksen 

 Koraani ja tiede 

 zakat; syventävää tietoa almujen annosta 

 Jumalan lähettämät kirjat (toora, psalmit, evankeliumi) 

 profeetta Muhammedin (RHK) elämäkerta 

 joidenkin profeetan kumppaneiden ja kannattajien (sahaba, tabiin) elämäkerrat 

 hadithien kategoriat 

 muutamia suuria Koraanista ja niiden selitykset 

 muutamia haditheja ja niiden selitykset 

 

3. Kurssi (UI3) 

 

 hadzi: syventävää tietoa pyhiinvaelluksesta 

 tuomiopäivän merkit 

 Koraanin ilmestyminen, kerääminen, leviäminen ja käännökset 

 islamilainen maailma 

 islamin suuntaukset 

 sufismi islamissa 

 islamin historiaa 

 avioliitto islamissa 

 naisen asema islamissa 

 muutamia suuria Koraanista ja niiden selitykset 

 muutamia haditheja ja niiden selitykset 

 

Edellä kuvattuja kurssien sisältöjä voidaan lisäksi käsitellä syventäen ja laajentaen uskonnon syven-

tävien opintojen kursseilla. 

 

 

KRISHNA-LIIKE 

 

Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman 

kasvun ja identiteetin näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. Uskontoa käsitel-

lään yhtenä inhimillisen kulttuurin vaikuttavana pohjavirtana. Uskonnon opetuksessa korostetaan 

oman uskonnon tuntemista sekä valmiutta kohdata muita uskontoja ja katsomuksia, etenkin suoma-

laisessa yhteiskunnassa vaikuttavia katsomusperinteitä. Muita uskontoja tarkastellaan niiden omista 

lähtökohdista käsin. 

 

Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa 

aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Opetus antaa valmiuksia kohdata 

uskonnollinen ja eettinen ulottuvuus omassa ja yhteisön elämässä. Opetuksen tavoite on uskonnol-

linen ja katsomuksellinen yleissivistys. 

 

Opetuksen tavoitteena on 

 perehdyttää omaan uskontoon 

 perehdyttää suomalaiseen katsomusperinteeseen  

 tutustuttaa muihin uskontoihin  
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 kasvattaa kunnioittamaan eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 

 auttaa ymmärtämään uskontojen kulttuurista ja inhimillistä merkitystä 

 kasvattaa eettisyyteen ja auttaa ymmärtämään uskonnon eettistä ulottuvuutta.  

 

Oppilaan tietojen ja taitojen kehittymistä arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaan 

arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa oppilas saa eri tavoin palautetta oppimisestaan ja edisty-

misestään. Arvioinnin keskeisiä keinoja ovat opettajan ja oppilaan käymät keskustelut, palautteet ja 

arvosanat oppimistehtävistä ja kokeista sekä oppilaan itsearviointitehtävät. Oppimista ja opiskelu-

taitoja voidaan arvioida myös yhdessä koko opetusryhmän kesken. 

 

Uskonnon opetuksen keskeisiä työtapoja ovat havaintojen tekeminen ja ilmaisu, tiedonhaku- ja tuot-

tamistehtävät, kerronta, opetuskeskustelu, pohdinta, perustelu, tutkivat projektit sekä opitun sovel-

taminen eri tavoin.  

 

Uskonnon opetus liittyy keskeisimmin valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määritel-

tyihin aihekokonaisuuksiin Ihmisenä kasvaminen sekä Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. 

 

PAKOLLISET KURSSIT 

 

1. Krishna-tietoinen maailma (UKR1)  

Tavoitteet  

 Opiskelija tuntee Krishna-liikkeen syntyhistorian ja kehityksen sekä liikkeen nykyisyyttä 

muovanneet tekijät  

 ymmärtää oman uskonnollisen instituutionsa muotoutumisen historian kulussa  

 ymmärtää Krishna-liikkeen suhteen intialaiseen uskonnolliseen perinteeseen  

 

Keskeiset sisällöt  

 Krishna-liikkeen synty 1500-luvun Bengalissa ja sen taustatekijät  

 6 Goswamia ja opin määräytyminen  

 Srinivas, Narottama ja Syamananda  

 Bhaktivinoda Thakura  

 Gaudiya Matha  

 Krishna-liikkeen tulo länteen ja sen tausta  

 Krishna-liikkeen tulo Suomeen  

 

 

2. Uskonoppi ja etiikka (UKR2) 

Tavoitteet  

 Opiskelija tuntee Krishna-liikkeen keskeisen opin ja perusteet  

 hahmottaa eri vaishnava-liikkeiden opilliset erot, lisäksi advaita-vedanta koulukunnan oppi 

pääpiirteittäin ja miten se eroaa vaishnava-koulukunnista  

 tuntee Krishna-tietoisen ihmiskuvan ja etiikan perusteet sekä ymmärtää, kuinka näiden poh-

jalta ihminen voi tehdä eettisiä ratkaisuja jokapäiväisessä elämässä  

 

Keskeiset sisällöt 

 Krishna-liikkeen opin lähteet  

 Krishnan kolme energiaa  

 Jumala, sielu, aine karma ja aika  

 avatara-oppi  

 oppi bhaktista  
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 aine, henki ja aineen henkistäminen omistamalla se Krishnan palveluun  

 guru  

 Krishna-liikkeen ihmiskuva  

 opin johtaminen etiikaksi  

 yksilöeettisiä kysymyksiä  

 yhteisöeettisiä kysymyksiä  

 

3. Pyhät kirjoitukset (UKR3) 

Tavoitteet  

Opiskelija 

 tuntee kirjoitusten synnyn ja taustan -tuntee teismin kehityksen Intiassa  

 saa perustietoa eri kirjoitusten osista. Veedat, Upanisadit, Puranat, eepokset ja myöhempi 

gaudiya-vaishnava-kirjallisuus, Prabhupadan kirjat  

 tuntee kirjoitusten käytön Krishna-liikkeessä  

 

Keskeiset sisällöt  

 

 Veedojen synty ja sisältö  

 Upanisadien maailmakuva  

 Puranat ja eepokset, erityisesti, Bhagavad-gita  

 Avatarat  

 Caitanya Bhagavata ja Caitanya Caritamrita  

 Caitanyan henkilö  

 Prabhupadan kirjojen synty ja keskeiset teemat  

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

4. Uskontojen maailmat (UKR4) 

Tavoitteet  

Opiskelija  

 tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet  

 ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, 

kulttuuriin ja yhteiskuntaan  

 ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden  

 arvostaa muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä  

 

Keskeiset sisällöt  

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskonoja, juutalaisuutta, 

kristinuskoa ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan uususkontoja.  

 

 uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät  

 uskontojen pyhät kirjat ja oppi  

 uskontojen eettiset ohjeet  

 uskontojen kultit ja rituaalit  

 uskontojen suuntaukset ja tulkinnat  

 uskonnot ja taide  

 uskonnot ja yhteiskunta  

 

5. Krishna-liike Suomessa (UKR5) 

Tavoitteet  
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Opiskelija  

 tuntee Suomen Krishna-liikkeen historian ja nykypäivän sekä ympäröivää uskonnollista 

kulttuuria  

 ymmärtää Krishna-liikkeen tilanteen Suomessa vähemmistöuskontona  

 ymmärtää eri kirkkojen merkityksen suomalaisessa valtiollisessa ja yhteiskunnallisessa kehi-

tyksessä  

 osaa jäsentää nykyistä uskonnollista tilannetta Suomessa  

 

Keskeiset sisällöt  

 Suomen muinaisuskot  

 Kristinuskon tulo Suomeen ja sen vaiheet  

 Krishna-liikkeen tulo Suomeen  

 Muut ei-kristilliset liikkeet Suomessa  

 Maailmankatsomuksellinen tilanne Suomessa  

 

 

 

7.2.10   ELÄMÄNKATSOMUSTIETO   

 

 

Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää 

niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmisiä pide-

tään luonnollisina, tajunnallisina ja kulttuurisina toimijoina, jotka luovat ja uusintavat merkityksiä 

keskinäisessä kanssakäymisessään. Inhimilliset katsomukset ja käytännöt nähdään yksilöiden, yh-

teisöjen ja traditioiden vuorovaikutuksen tuloksena syntyneinä. Elämänkatsomustiedon opetus ra-

kentuu ihmiskäsitykselle, joka korostaa ihmisten mahdollisuutta elää vapaina ja keskenään tasaver-

taisina, 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 opiskelijoiden elämänkatsomuksen ja identiteetin 

muotoutumista sekä heidän yhteisöllisten hyvän elämän ihanteidensa ja käytäntöjensä hahmottumis-

ta.  

 

Elämänkatsomustieto kartuttaa pohdiskelevasti ja keskustellen opiskelijoiden kulttuurista ja katso-

muksellista yleissivistystä, toiminnallista arviointikykyä ja tilannetajua, eettisiä valmiuksia ja su-

vaitsevaisuutta sekä keskustelun, kuuntelun ja itseilmaisun taitoja. Katsomuksellisen arviointikyvyn 

kehittyminen on avain hyvään elämään sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti. 

 

Erilaiset elämykselliset opetus- ja tutkimusmenetelmät sopivat erinomaisesti elämänkatsomustiedon 

opetukseen. Kallion ilmaisutaitolukiossa nämä elämykselliset menetelmät liittyvät luonnollisesti 

taiteen piiriin: elokuviin, teatteriin, kaunokirjallisuuteen, musiikkiin, taidenäyttelyihin. 

 

Elämänkatsomustiedon kurssien suoritusjärjestys on periaatteessa vapaa. Ensimmäinen kurssi kui-

tenkin suositellaan suoritettavaksi mahdollisimman varhain. 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tukea pyrkimyksilleen  

rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan  

laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään  
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kehittää arvostelu-, harkinta ja toimintakykyään  

sisäistää ihmisoikeuksien, myönteisen monikulttuurisuuden, yhteiskunnallisen ja globaalin oikeu-

denmukaisuuden sekä kestävän kehityksen periaatteita.  

 

Arviointi  

 

Elämänkatsomustiedossa arvioidaan sisällöllisen tiedon omaksumisen ja katsomuksellisen ymmär-

ryksen 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 ilmaisu-

tavoissa arvostetaan suvaitsevaisuutta, eri näkökulmien ja toisten katsomustapojen huomioimista.  

 

Aihekokonaisuudet 

 

Kaikki valtakunnalliset aihekokonaisuudet ovat vahvasti läsnä elämänkatsomustiedon opetuksessa. 

 

 

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. Aihekokonaisuuksista 

kurssilla nousevat esiin eritoten aktiivinen kansalaisuus, hyvinvointi ja turvallisuus sekä kestävä 

kehitys. 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 kasvattaa kykyään sitoutua valitsemiinsa moraalisiin periaatteisiin ja haluaan toimia arvos-

tustensa mukaisesti  

 kasvattaa valmiuttaan ja haluaan välittää ja kantaa vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yh-

teiskunnasta ja luonnosta  

 kehittää kykyään nähdä kokonaisuuksia yhä monimuotoisemmaksi käyvässä maailmassa ja 

näin vahvistaa kykyään muodostaa omaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan  

 oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä  

 kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä näke-

myksiään ja tuntemuksiaan suvaitsevaisesti, johdonmukaisesti ja luovasti.  

 

Keskeiset sisällöt   

 peruskäsitteet: elämänkatsomus, elämänkatsomustieto, hyvä elämä, minuus, identiteetti 

 hyvä elämä: ihmisen perustarpeita, 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 elämän-

vaiheissa 

 yksilöllinen elämä ennen sekä nykyisessä monien mahdollisuuksien yhteiskunnassa   
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 hyveitä ja paheita koskevia käsityksiä ennen ja nyt sekä niiden suhde elämäntapoihin ja tot-

tumuksiin   

 

2. Maailmankuva (ET2) 

 

Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdy-

tään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkityk-

seen siinä. Aihekokonaisuuksista kurssilla nousevat esiin eritoten viestintätaidot sekä teknologia ja 

kulttuuri. 

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 oppii tuntemaan historiallisesti merkittäviä ja nykyajassa vaikuttavia maailmankuvia sekä 

kasvattaa tietämystään niiden perustalla olevista uskomusjärjestelmistä   

 oppii kysymään ja arvioimaan väitteiden ja uskomusjärjestelmien perusteluja   

 kehittää ymmärrystään eri instituutioiden merkityksestä maailmankuvan muokkaajina ja vä-

littäjinä   

 jäsentää omaa maailmankuvaansa samalla pitäen sen avoimena mielekkäälle keskustelulle.  

 

Keskeiset sisällöt   

 maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteet ja niiden keskinäi-

nen suhde   

 maailmankuvan rakenne ja ydinalueet: käsityksiä ihmisestä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja 

luonnosta sekä todellisuuden rakenteesta   

 maalliset ja uskonnolliset katsomukset maailmankuvan perustana: tieteiden, näennäistietei-

den 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   

  

3.  Yksilö ja yhteisö (ET3) 

 

Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. 

Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen. Aihe-

kokonaisuuksista kurssilla nousevat esiin eritoten aktiivinen kansalaisuus, hyvinvointi ja turvalli-

suus sekä kestävä kehitys. 

  

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja yksilölliselle identiteetille   

 oppii arvioimaan omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä ja yhteiskunnassa, kansalaisena val-

tiossa ja toimijana talousjärjestelmässä   

 oppii tarkastelemaan yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toimintaa osana yhteiskunnal-

lista vallankäyttöä   

 oppii arvioimaan poliittisia keinoja ja päämääriä sekä kasvattaa kykyään ja haluaan rakenta-

vaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen   

 ymmärtää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden merkityksen hyvän yh-

teiskunnan ja tulevaisuuden kannalta.  
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Keskeiset sisällöt   

 ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, yksityinen ja jul-

kinen    

 vallan käsite, vallan muodot ja valtasuhteet sekä erilaiset vaikuttamiskeinot  

 teorioita yhteiskunnan rakenteesta ja muutoksesta   

 hyvä kansalainen suomalaisena, eurooppalaisena ja maailmankansalaisena   

 ihmisoikeudet ja niiden historia   

 poliittiset ihanteet, ideologiat, utopiat ja demokratian muodot   

 oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena, maailmanlaajuisena ja ekologisena kysymyksenä  

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

4.  Kulttuuriperintö ja identiteetti  (ET4)  

 

Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toi-

saalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suo-

malaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen. Aihekokonaisuuksista kurssilla nousevat esiin 

eritoten kulttuuri-identiteetti ja kestävä kehitys. 

 

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 arvostuksiin-

sa 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   

 saamelaiset, suomalaiset ja eurooppalaiset kulttuuripiirteet ja niiden nykyinen merkitys   

 kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus 

 etninen ja kulttuurinen moninaisuus Suomessa ja maailmassa 

 elämä monikulttuurisessa yhteiskunnassa   

 etnosentrisyys sekä rasismin ja suvaitsevaisuuden historiaa 

 

5.  Maailman selittäminen katsomusperinteissä (ET5) 

 

Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomukselli-

sissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. 

Aihekokonaisuuksista kurssilla nousevat esiin eritoten kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus. 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 kehittää herkkyyttään arvioida arvostuksissa ja uskomusjärjestelmissä esiintyviä eroja ja yh-

täläisyyksiä   
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 oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä   

 tuntee eri kulttuureissa vaikuttavia ja tärkeinä pidettyjä uskomusjärjestelmiä ja elämänkat-

somuksellisia ratkaisuja sekä kasvattaa tietämystään niiden taustoista sekä niiden välittymi-

sestä nykyajassa  

 ymmärtää myyttien ja uskonnollisten käsitysten historiallisen synnyn ja nykyisen merkityk-

sen maailman ilmiöiden selittäjinä  

 oppii hahmottamaan 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       

 

 

7.2.11   FILOSOFIA  

 

 

Filosofinen ajattelu käsittelee koko todellisuutta, sen monimuotoista hahmottamista sekä ihmisen 

toimintaa siinä. Filosofian erityisluonne on sen tavassa jäsentää ongelmia käsitteellisesti, järkiperäi-

sesti ja keskustellen. Keskustelemisen ohella filosofian opiskeluun kuuluvat lukeminen, kirjoittami-

nen ja toisten kuunteleminen. Filosofian opiskelu lukiossa tukee opiskelijoiden yksilöllistä kehitystä 

ja edistää yleisiä oppimisen ja ajattelun valmiuksia, joita tarvitaan muuttuvassa ja monimutkaisessa 

yhteiskunnassa. Filosofiassa opiskeltavat tiedolliset kokonaisuudet ovat välttämättömiä kulttuuripe-

rinnön ja nykykulttuurin ymmärtämiseksi.  

 

Filosofian käytännön merkitys perustuu siihen, että opiskelija oppii jäsentämään käsitteellisesti ar-

voja, normeja ja merkityksiä koskevia kysymyksiä. Filosofian opiskelu auttaa näkemään, mitä mer-

kitystä erilaisilla tiedoilla ja taidoilla on yksilölle ja yhteiskunnalle. Tietojen ja taitojen erikoistumi-

sen vastapainona filosofian opiskelu opettaa hahmottamaan laajempia käsitteellisiä kokonaisuuksia 

ja yhteyksiä. Se auttaa näkemään, miten eri tieteenalojen ja ajatteluperinteiden käsitykset todelli-

suudesta, arvoista ja normeista voivat muodostaa keskenään johdonmukaisia kokonaisuuksia tai olla 

keskenään ristiriidassa. Filosofia kehittää arvostelukykyä.  

 

Filosofian opetus edistää luovan ja itsenäisen ajattelun kehitystä. Filosofiassa annetaan runsaasti 

tilaa opiskelijoiden yksilöllisten näkemysten muodostamiselle. Kun opiskelijat paneutuvat filosofi-

an peruskysymyksiin, joihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, he oppivat muodostamaan ja peruste-

lemaan omia näkemyksiään sekä samalla kunnioittamaan toisenlaisia perusteltuja näkemyksiä. 

Mutkikkaiden kysymysten pohdiskelu ryhmässä kasvattaa opiskelijoissa kykyä luottaa omiin yksi-

löllisiin mahdollisuuksiinsa selvittää vaikeitakin ongelmia. Filosofian opiskelu tukee oppilaiden 

kasvua aktiivisiksi, vastuullisiksi ja suvaitsevaisiksi kansalaisiksi.  

 

Filosofian kurssien suoritusjärjestys on periaatteessa vapaa. Kaksi suositusta kuitenkin on. On jär-

kevää suorittaa kurssi 1 ensimmäiseksi, kurssi 3, tiedon ja todellisuuden filosofia, taas kannattaa 

käsitteellisen vaativuutensa vuoksi jättää viimeiseksi.  

 

Opetuksen tavoitteet  
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Filosofian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 osaa hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja   

 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 yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöihin 

 kiinnostuu maailman monipuolisesta tarkkailusta ja hahmottamisesta.   

 

Arviointi  

 

Filosofiassa arvioidaan käsitteiden ja teorioiden omaksumista sekä kykyä ilmaista omaa filosofista 

ajattelua. Opiskelijan suhde filosofisiin kysymyksiin on yksilöllinen, mutta kysymysten käsittelyn 

perustana ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja järjes-

telmällisyys.  

 

Aihekokonaisuudet 

 

Filosofiassa aihekokonaisuuksista korostuvat aktiivinen kansalaisuus, kestävä kehitys sekä teknolo-

gia ja yhteiskunta. Erityisesti näitä käsitellään kursseilla 2 ja 4. Filosofian opiskelu rakentaa myös 

opiskelijan kulttuuri-identiteettiä liittämällä länsimaisen ajattelun keskeiset ajattelutavat, käsitteet ja 

teoriat opiskelijan maailmankuvaan. 

 

 

PAKOLLINEN KURSSI  

 

1.  Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)  

 

Aihekokonaisuuksista tällä kurssilla nousee esiin ensisijaisesti kulttuuri-identiteetti. 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten fi-

losofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja  

 tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä 

ja siinä toimimisesta  

 hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsityksiä hyväs-

tä ja oikeasta.  

 

Keskeiset sisällöt  

 mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin 

ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet  

 todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde, va-

paus ja välttämättömyys 

 tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arki-

siin näkökulmiin: tieto, totuus ja perustelu, käsitteellisen ja kokemuksellisen suhde tiedon 

muodostumisessa 

 yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapau-

den käsitteet 
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 hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioi-

hin sekä muihin arvoihin kuten kauneuteen; hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia filosofi-

sia näkemyksiä 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

2.  Filosofinen etiikka (FI2)  

 

Aihekokonaisuuksista tällä kurssilla nousevat esiin kestävä kehitys sekä teknologiaan ja yhteiskun-

taan liittyvät kysymykset. 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 perehtyy filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin 

 osaa arvioida elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista sekä perustella arvioitaan etii-

kan käsittein 

 kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja perusteitaan filosofisen etiikan väli-

nein  

 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 oi-

keuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa 

 moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perustei-

den tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta 

 klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet  

 filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä  

 

3.  Tiedon ja todellisuuden filosofia (FI3)   

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 hahmottaa, mitä tieto ja tietäminen ovat filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä 

 osaa arvioida, millaisia kuvia todellisuuden perusrakenteesta muodostuu filosofiassa, tie-

teessä ja katsomuksissa 

 oppii erittelemään ja arvioimaan kriittisesti tiedollisia uskomuksia ja väitteitä 

 oppii hahmottamaan tieteellisen tutkimuksen ja päättelyn luonnetta.  

 

Keskeiset sisällöt  

 metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä, erilaisia käsityksiä metafysiikan luon-

teesta, 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 yhtäläi-

syyksiä, tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä 

 tieteellisen tutkimuksen luonne ja sen metodologisia peruskäsitteitä 

 argumentoinnin ja päättelyn perusteita 
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4.  Yhteiskuntafilosofia (FI4)   

 

Aihekokonaisuuksista tällä kurssilla nousevat esiin aktiivinen kansalaisuus ja kestävä kehitys. 

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin 

 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 yh-

teiskuntafilosofiset nykytulkinnat 

 nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja 

identiteetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus    

 

 

SOVELTAVAT KURSSIT 

 

5. Taidefilosofia ja estetiikka (FI5) 

 

Aihekokonaisuuksista tällä kurssilla nousee esiin ensisijaisesti kulttuuri-identiteetti. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 perehtyy taidefilosofian ja estetiikan keskeisiin kysymyksenasetteluihin ja käsitteisiin 

 ymmärtää niin taiteen ja sen arviointikriteerien kuin myös taiteesta tehtyjen tulkintojen mo-

nimuotoisuuden 

 kykenee jäsentämään ja perustelemaan omia esteettisiä arvostelmiaan filosofisesti 

 hahmottaa 1900-luvun taidekeskustelun yleisiä linjoja. 

 

Keskeiset sisällöt 

 ’taiteen’ ja ’kauneuden’  käsitteet sekä niiden historia 

 erilaiset taiteen tekemisen lähtökohdat 

 taiteellinen merkitys, tulkinta ja taiteen arvottaminen 

 nykyisten taidekäsitysten perustat: romantiikka, ilmaisu, modernismi, postmoderni, nykytai-

de 

 

6. Nykyfilosofia (FI6) 

 

Aihekokonaisuuksista tällä kurssilla nousevat esiin kulttuuri-identiteetti sekä teknologia ja kulttuuri. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
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 perehtyy 1900-luvun filosofian keskeisiin suuntauksiin 

 osaa suhteuttaa klassisia filosofian sisältöjä tämän päivän maailmaan ja filosofian suuntauk-

siin 

 syventää kykyään käsitteellistää todellisuutta filosofisesti 

 

Keskeiset sisällöt 

 Nietzsche ja Kierkegaard, hermeneutiikka ja fenomenologia, dekonstruktio 

 Comte, positivismi, logiikka ja analyyttinen filosofia 

 Marx, kriittinen filosofia, Foucault ja feminismi 

 

7. Ei-länsimainen filosofia (FI7) 

 

Aihekokonaisuuksista tällä kurssilla nousevat esiin kulttuurien tuntemus, kulttuuri-identiteetti sekä 

kestävä kehitys.  

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tutustuu arkaaiseen, aasialaiseen ja afrikkalaiseen ajatteluun 

 oppii reflektoimaan omaa ajatteluaan ja sen sidosta länsimaalaisuuteen 

 hahmottaa sekä länsimaisen ajattelun asemaa globaalissa mittakaavassa että sen vaihtoehto-

ja. 

 

Keskeiset sisällöt 

 länsimaisen filosofian itseymmärrys 

 arkaaiset maailmankuvat filosofiana 

 intialainen, kiinalainen ja afrikkalainen ajattelu 

 nykyajan globaalit ongelmat ja ei-länsimainen filosofia 

 

 

 

7.2.12   HISTORIA     

 

 

Lukion historian opetus luo opiskelijalle edellytyksiä ymmärtää eri aikakausien luonnetta, oman 

aikansa ongelmia ja muutosprosesseja sekä auttaa häntä hahmottamaan kansainvälistä maailmaa. 

Historia on yksilöllistä, kansallista ja eurooppalaista identiteettiä luova oppiaine.  

 

Opetuksen lähtökohtana ovat historian luonne tieteenalana ja sen tiedon muodostumisen perusteet. 

Sen vuoksi huomiota kiinnitetään tietojen kriittiseen pohdintaan ja tulkintaan sekä pyritään otta-

maan huomioon ilmiöiden moniperspektiivisyys. Historian keskeisiä käsitteitä ovat aika, muutos ja 

jatkuvuus sekä syy-yhteydet. Muutoksen analyysia korostavana oppiaineena historia luo mahdolli-

suuksia käsitellä tulevaisuutta sekä arvioida tulevaisuuteen liittyvä mahdollisuuksia. Opetuksessa 

välitetään aineksia, joita opiskelija voi käyttää oman persoonallisuutensa sekä oman elämänkatso-

muksensa ja maailmankuvansa rakentamiseen. Opetuksessa korostetaan ihmisen ja ympäristön vä-

listä suhdetta sekä inhimillisen kulttuurin laaja-alaisuutta, kulttuurien erilaisuuden ymmärtämistä ja 

kansainvälisen yhteisymmärryksen merkitystä. Oman maan menneisyyttä tarkastellaan maailman-

historian taustaa vasten. 
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Historian oppimäärä koostuu neljästä pakollisesta kurssista sekä kahdesta syventävästä kurssista. 

Historian opiskelu on luontevinta aloittaa kurssista 1, koska se muodostaa ikään kuin perustan his-

torian opiskelulle. Kurssia ei myöskään suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Kurssi 2. suositellaan 

suoritettavaksi kurssin 1. jälkeen, koska ne täydentävät toisiaan temaattisesti ja kronologisesti. 

Kurssia 4. ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Historian opettajat neuvovat tarvittaessa historia-

aineelle ominaisissa opiskelumenetelmissä. 

 

Kallion lukion erityistehtävä tarjoaa mahdollisuuden soveltaa mm. draamaa ja tutkivaa työtapaa 

oppimismenetelmänä. Erityistehtävä tarjoaa tilaisuuksia yhteistyöhön ilmaisutaitoaineiden kanssa. 

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Historian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

 oppii tuntemaan Suomen ja maailmanhistorian päälinjat ja keskeisimmät historialliset tapah-

tumat sekä niiden taustat ja seuraamukset 

 näkee nykyhetken historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana, kyke-

nee suhteuttamaan oman aikansa ja itsensä historian jatkumoon ja näin rakentamaan histo-

riatietoisuuttaan 

 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 toi-

mintaan vastuullisena kansalaisena.  

 

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 toisis-

taan, hallita aikasuhteita ja syy-yhteyksiä sekä arvioida historian ilmiöitä ja tiedonlähteitä kriittises-

ti. Kurssin arviointi perustuu opiskelijan kokonaisvaltaiseen työskentelyyn. Arvioinnissa käytetään 

monipuolisia menetelmiä: kokeita, tutkielmia, opintotehtäviä ja muita vaihtoehtoisia arviointikeino-

ja. Opiskelijan osallistuminen tuntityöskentelyyn on myös osa arviointia.  

 

  

PAKOLLISET KURSSIT 

 

1.  Ihminen, ympäristö ja kulttuuri  (HI1)  

 

Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuu-

riympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan. Kurssin teemat liittyvät lähei-

sesti kestävä kehitys- sekä teknologia ja yhteiskunta -aihekokonaisuuksiin.   

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää ihmisen ja luonnon välisen riippuvuussuhteen osana kestävää kehitystä 

 ymmärtää, miten ihminen käyttää luonnonvaroja toimeentulon lähteenä ja miten se vaikuttaa 

ympäristöön ja yhteiskuntarakenteeseen 
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 tuntee tuotantotalouden kehityslinjat ja vaikutukset elämäntapaan 

 tietää väestönkasvun pääpiirteet ja siihen vaikuttavat tekijät 

 tuntee yhteisöjen sosiaalisia rakenteita 

 tuntee sukupuolirooleissa ja perherakenteissa tapahtuneita muutoksia.  

 

Keskeiset sisällöt  

 Esihistoria – pyyntikulttuurin aika  

 ihmisen kehitysvaiheet 

 keräilijöiden ja metsästäjien elämäntapa 

 

 Maanviljely ja sen aiheuttamat muutokset 

 työnjako ja kulttuurin synty 

 suurten jokilaaksojen kulttuurit  

 Välimeren talousalue antiikin aikana 

 Kreikan talouselämä 

 Rooma – miljoonakaupunki ja imperiumi 

 orjuus ja antiikin ajan tekniikka  

 

 Keskiajan talous- ja yhteiskuntajärjestelmä 

 feodaaliyhteiskunta 

 keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki 

 

 Löytöretket  

 löytöretkien edellytykset ja seuraukset 

 maailmantalouden syntyminen 

 

 Teollistuva maailma 

 tekniset innovaatiot ja koneteollisuuden alkuvaiheet 

 muutokset sukupuolten työnjaossa 

 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  

 

2.  Eurooppalainen ihminen (HI2) 

 

Kurssi tarkastelee 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. Kurssi niveltyy kulttuuri-identiteetti ja kult-

tuurien tuntemus -aihekokonaisuuteen.   

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
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 ymmärtää, mistä eurooppalaisuus rakentuu tutustumalla Euroopan keskeiseen kulttuuriperin-

töön  

 ymmärtää tieteen saavutusten merkityksen ihmisen maailmankuvan muokkaajana  

 osaa analysoida kulttuuri-ilmiöitä aikakautensa ilmentäjinä 

 tuntee yhteiskunnallisen kehityksen taustalla vaikuttavia aatehistoriallisia virtauksia  

 tuntee eri aikakausien elämäntapoja ja maailmankuvaa 

 ymmärtää yksittäisten henkilöiden merkityksen kulttuurimme eri  kehitysvaiheissa 

 ymmärtää miten taide on sidoksissa omaan aikaansa ja miten sen yhteiskunnallinen merkitys 

on vaihdellut eri aikakausina. 

 

Keskeiset sisällöt  

 Antiikin aika 

 demokratian synty 

 antiikin kulttuuri  

 

 Keskiajan yhtenäiskulttuuri 

 keskiajan ihmisen maailmankuva ja tapakulttuuri 

 uskonnon merkitys kulttuurissa 

 

 Uuden ajan murros  

 renessanssi ja tiedon vallankumous  

 uskonpuhdistus 

 barokki itsevaltiuden ja vastauskonpuhdistuksen ilmentäjänä 

 luonnontieteellisen maailmankuvan synty  

 

 Valistuksen aikakausi  

 valistusfilosofia ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja taiteeseen 

 Yhdysvaltain itsenäistymisen ja Ranskan suuren vallankumouksen aatteellinen perintö 

 

 Aatteiden vuosisata  

 keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset 

 tiede uskonnon haastajana  

 porvariston vuosisata 

 

 Nykyaika  

 kulttuurin pirstoutuminen 

 populaarikulttuuri massaviihteeksi 

 

3.  Kansainväliset suhteet (HI3) 

 

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun 

lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen 

ja valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat erilaiset poliit-

tiset järjestelmät ja suurvaltojen merkitys kansainvälisessä politiikassa. 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee kansainvälisen politiikan pääpiirteet ja teoriaa 

 ymmärtää kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen perusteita 
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 ymmärtää aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen vaikutuksen kansainvälisten suhteiden 

historiassa 

 näkee miten kansainvälisen politiikan ilmiöt ja talouden valtavirrat vaikuttavat kansalaisten 

arkipäivään ja ihmiskohtaloihin. 

 

Keskeiset sisällöt   

 Suurvaltojen ylivaltapyrkimykset 

 kansainvälisen politiikan 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: Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kaksinapaisen maailman johtajina  

 kylmän sodan ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset rintamat  

 kylmän sodan kriisien luonne 

 Saksa kylmän sodan näyttämönä 

 Japanin ja Kiinan rooli kansainvälisessä politiikassa 

 

 Uusi epävarmuuden aika  

 Neuvostoliiton hajoaminen ja kaksinapaisuuden purkautuminen 

 kansainväliset rauhanpyrkimykset  

 kolmas maailma osana kansainvälistä politiikkaa 

 Lähi-idän ongelmakenttä 

 Yhdysvaltain aseman muutos kansainvälisessä politiikassa 

 uudet kansainväliset rakenteet  

 

 

 

4.  Suomen historian käännekohtia (HI4) 

 

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 

1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelunkohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen 

aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteis-

kuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Suomen historiaa analysoidaan uusimpien his-

toriantutkimusten valossa.  

 

Tavoitteet   

 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee keskeiset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja poliittiset muutokset  

 osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen 

taustaan  

 ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän 

ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden.       

 

Keskeiset sisällöt   

 Ruotsin ajan perintö 
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 Vallanvaihdos 

 Suomen liittäminen Venäjään 

 autonomian synty 

 

 Suomalaisuuden synty ja kansallinen herääminen 

 aatteellinen ydin ja keskeiset vaikuttajat 

 

 Yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros 

 elinkeinorakenteen muuttuminen 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 

 suomalaisten tulevaisuus osana globaalia järjestelmää 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

5.  Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5)     

 

Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista 

kulttuuriperintöä. Kurssin sisältö liittyy kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus -

aihekokonaisuuteen.   

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee maamme historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen 

 tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen 

 ymmärtää suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin 
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 oppii arvostamaan suomalaista kulttuuriperintöä ja näkee sen osana omaa kulttuuri-

identiteettiään  

 oppii yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityk-

sen myös yksittäisen ihmisen kannalta.  

 

Keskeiset sisällöt   

 Esihistoria 

 esihistoria ja tulkinnat suomalaisten ja saamelaisten 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, koulutus  

 

 Vapauden ja hyödyn aika 

 kulttuurillinen ja taloudellinen kehitys 

 kustavilaiset uudistukset 

 kansallisen tietoisuuden ensi askeleet 

 

6.  Kulttuurien kohtaaminen (HI6) 

 

Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyai-

kaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. 

Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta. Tutkiva työtapa soveltuu erityisen hy-

vin tämän kurssin opetusmenetelmiin. Kurssilla järjestetään kulttuurista vuorovaikutusta lisääviä 

vierailukäyntejä. 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

 tuntee kulttuurin peruskäsitteitä ja oppii ymmärtämään omasta kulttuuristaan poikkeavan 

kulttuurin arvomaailmaa ja elämäntapaa  

 ymmärtää henkisen kulttuurin, yhteiskuntarakenteen, talouselämän ja luonnonolosuhteiden 

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 useampi seuraavista: 

 Afrikka 
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 arktiset kulttuurit 

 Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit 

 Intia 

 islamin maailma 

 Japani ja Kaakkois-Aasia 

 Kiina 

 Korea 

 Latinalainen Amerikka 

 Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit  

 

 

 

SOVELTAVAT KURSSIT 

 

7. Kertauskurssi (HI7) 

 

Kurssin tarkoitus on valmistaa opiskelijoita historian ainereaalikokeeseen. Kurssilla kerrataan kaik-

ki historian pakolliset ja soveltavat kurssit. Kurssi perustuu opiskelijoiden itsenäiseen ryhmätyös-

kentelyyn ja ylioppilaskokeeseen valmistaviin harjoitustehtäviin. Kurssi ei sovellu itsenäisesti suo-

ritettavaksi. Kurssisuoritus merkitään arvosanalla S.  

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 kertaa lukion oppisisällön 

 hahmottaa kurssi- ja oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia 

 oppii tekemään rakenteeltaan hyvän reaalivastauksen 

 pystyy arvioimaan omaa koesuoritustaan 

 

 

 

7.2.13   YHTEISKUNTAOPPI     

 

 

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskun-

nan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen yh-

teiskunnan, Euroopan ja maailman näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden 

ja oikeustieteiden sisällöistä. Se luo opiskelijoille edellytyksiä aktiiviseen ja kriittiseen ajankohtais-

ten ilmiöiden tutkimiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan.  

 

Opetus perustuu keskeisiin yhteiskuntaeettisiin arvoihin, kuten oikeudenmukaisuuteen ja tasa-

arvoon, sosiaaliseen vastuuseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, työn ja yrittäjyyden arvostuk-

seen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen. 

 

Yhteiskuntaopin oppimäärä koostuu kahdesta pakollisesta sekä kahdesta syventävästä kurssista. 

Opettaja ohjaa opiskelijoita ajankohtaisen yhteiskunnallisen tiedon hankinnassa, jotta aineelle omi-

nainen tutkiva oppiminen olisi mahdollista.  

 

 

Opetuksen tavoitteet  
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Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

 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 yhteiskuntakäsi-

tyksen rakentamiseen.  

 

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 kriit-

tisesti. Näitä valmiuksia arvioidaan kurssien yhteydessä monipuolisten koetehtävien avulla ja mm. 

suullisten esitelmien, raporttien sekä tutkimustehtävien perusteella..  

 

 

PAKOLLISET KURSSIT 

 

1.  Yhteiskuntatieto (YH1) 

 

Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteis-

kunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. 

Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen. Kurssi 

liittyy aktiivinen kansalaisuus- ja viestintä sekä mediaosaaminen - aihekokonaisuuksiin.  

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet 

 tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet 

 omaksuu tasapainoisen ja analyyttisen näkökulman yhteiskuntaan  

 tuntee hyvinvointiyhteiskunnan perusteet.  

 

Keskeiset sisällöt   

 Suomalaisen yhteiskunnan kehitys 

 Suomen väestörakenne  

 hyvinvointivaltion rakentuminen 

 hyvinvointivaltion mahdollisuudet ja haasteet 

 

 Valta 

 valta käsitteenä ja vallankäytön muodot 

 poliittiset järjestelmät  
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 Vaikuttaminen  

 demokratia ja kansalaisyhteiskunta 

 media vaikuttamisen välineenä 

 globaali vaikuttaminen 

 vaikuttamisen haasteet 

 

 Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät 

 perusoikeudet 

 tuomio- ja järjestysvalta 

 turvallisuuspolitiikka ja vaihtuvat uhkakuvat 

 

 Sosiaalipolitiikka 

 tarkoitus, tehtävä ja muodot 

 

2.  Taloustieto (YH2) 

 

Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Se 

käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. 

Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla. Kurssi liit-

tyy aihekokonaisuuteen yrittäjyys ja aktiivinen kansalaisuus. 

 

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

 tutustuu kansantalouden keskeisiin perusteisiin, käsitteisiin ja teorioihin 

 tutustuu Suomen ja kansainvälisen talouselämän nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin  

 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  

 yrityksen perustaminen ja yrittäjyys Suomessa 

 yritystoiminta ja kuluttaja 

 

 Talouselämän vaihtelut ja häiriöt 

 taloudellinen kasvu 

 keynesiläisyys ja monetarismi talouden häiriöiden vaihtoehtoisina ratkaisumalleina 

 

 Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat  

 markkinoiden vapautuminen  

 rahoitusmarkkinoiden rakenne  
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 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 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

3.  Kansalaisen lakitieto  (YH3) 

 

Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oi-

keuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse.  Kurssi liittyy aihekokonaisuuteen yrit-

täjyys ja aktiivinen kansalaisuus. 

 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 oppii perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä periaatteista 

 saa perustiedot Suomen tuomioistuinlaitoksesta ja kansalaisen kannalta merkittävistä kan-

sainvälisistä tuomioistuimista  

 oppii hoitamaan itse tavanomaisimmat oikeusasiat 

 tuntee oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana  

 oppii asioimaan eri viranomaisten luona  

 kykenee löytämään ja oppii käyttämään keskeisiä oikeudellisen tiedon lähteitä 

 haluaa toimia oikein ja lainmukaisesti.  

 

Keskeiset sisällöt   

 Lakitiedon perusteet 

 Suomen oikeushistoria 

 oikeusjärjestys ja oikeusjärjestelmä 

 peruskäsitteet 

 oikeudellisen tiedon hankkiminen 

 

 Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet 

 perheoikeus 

 työoikeus 

 kuluttajansuoja 

 kilpailu ja yrittäjänsuoja  

 velka, takaus ja maksukyvyttömyys 

 asuminen 

 muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin 
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 Rikos- ja prosessioikeus 

 oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot 

 rangaistukset  

 vahingonkorvausvastuu 

 kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen 

 

4.  Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni  (YH4) 

 

Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yh-

dentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään 

keskusteluun. Kurssilla tutkitaan myös Euroopan idean ja eurooppalaisen arvopohjan syntyä histo-

riallisesta perspektiivistä. 

 

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 vaikutuksen oman elämänsä ja Suomen poliittisen järjes-

telmän 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 

 nuorten opiskelu ja työnteko EU:ssa 

 alueitten unioni kansalaisen näkökulmasta  

 

 Euroopan unionin haasteet 

 EU:n laajeneminen  

 yhteinen turvallisuuspolitiikka 

 EU ja globaalit järjestelmät  

 

 

7.2.14   PSYKOLOGIA  

 

 

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ym-

märtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja 

käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. 
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Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin 

ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mah-

dollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan. 

 

Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen soveltami-

seen. Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajan-

kohtaisiin kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välis-

tä vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta.  

 

Opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja tiedon muodostumista painottaen ajankoh-

taisen tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä sisältöjä.  

 

Oppiaineen luonteesta johtuen valtakunnalliset aihekokonaisuudet ovat sisäänrakennettuina kurssin 

tavoitteisiin ja sisältöihin. 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Psykologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

 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 kasvunsa ja hyvinvointinsa edistämi-

seen, opiskeluunsa sekä ajattelunsa, ihmissuhteidensa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämi-

seen 

 osaa hankkia psykologista tietoa eri tietolähteistä ja kykenee arvioimaan tiedon luotettavuut-

ta  

 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 

tähtäävään osaamiseen. Arvioinnissa painotetaan tiedon muokkaamista ja kokonaisuuksien hallintaa 

yksittäisten tietojen toistamisen sijasta. Opiskelijan tulee osoittaa, että hän on ymmärtänyt opiske-

lemansa asiat ja että hän pystyy soveltamaan oppimaansa tietoa. Kurssien arviointi perustuu opiske-

lijan aktiivisuuteen tunnilla, oppikurssiin sisältyvien töiden (esitelmät, alustukset, pienoistutkimuk-

set) suorittamiseen sekä kurssikokeeseen.  

 

Psykologian 1.kurssia ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Muita kursseja on mahdollista suorit-

taa itsenäisesti. Suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa. Suoritusjärjestys on 1.kurssin jälkeen 

vapaa. PS3-kurssi suositellaan kuitenkin suoritettavaksi ennen PS4-kurssia.  

 

 

PAKOLLINEN KURSSI 
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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 toimin-

not, 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 ym-

märtää 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   

 

Aihekokonaisuuksista painottuvat tässä kurssissa hyvinvointi ja turvallisuus, esim. ihmistä tarkas-

tellaan psyykkis-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena, ja kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 

esim. sosiaalipsykologian yhteydessä. 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

2. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)  

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija    

 ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaa-

lisia 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.   

 

Keskeiset sisällöt 

 yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa 

 psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa 

 psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja her-

moston kehitykseen 

 sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä 

 psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen 

 psyykkisen kehityksen tutkiminen  
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Aihekokonaisuuksista painottuvat hyvinvointi ja turvallisuus, esim. yksilön  perustuvallisuuden 

merkityksen ja tukemisen näkeminen kehityshaasteena, ja kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tunte-

mus, esim. identiteetin rakentuminen elämänkaaren aikana. 

 

3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3)    

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin 

toiminnan periaatteita  

 ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta 

 ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan periaatteita sekä niiden yhteyden kogni-

tiivisiin perustoimintoihin 

 tietää, miten kognitiivisia perusprosesseja ja hermoston toimintaa tutkitaan. 

 

Keskeiset sisällöt    

 kognitiiviset perusprosessit 

 vireystilan säätely, nukkuminen ja uni 

 hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin 

toimintoihin 

 kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus 

 kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia 

 

Aihekokonaisuuksista painottuvat teknologia ja yhteiskunta, esim. ajattelu, luovuus ja ongelmanrat-

kaisutaidot teknologian kehittymisen edellytyksenä, sekä viestintä ja mediaosaaminen  esim. analy-

soiva ja ymmärtävä tiedon hankinta. 

 

 

 

4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4) 

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen ohjauksen että tiedostamattomien teki-

jöiden 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 ke-

hittämismahdollisuuksia 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 toi-

minnassa 
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 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   

 

Kurssin sisältö liittyy aihekokonaisuuksiin  hyvinvointi ja turvallisuus, esim. sosiaalisen lähiympä-

ristön merkitys elämänhallinnan edistäjänä, ja kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus,  esim. 

luova ajattelu.  

 

 

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  

  

Aihekokonaisuuksista painottuvat hyvinvointi ja turvallisuus, esim. mielenterveys ja sen tukeminen 

yksilön elämänvaiheissa. 

 

 

SOVELTAVA KURSSI 

 

6. Sosiaalipsykologian perusteet (PS6) 

 

Kurssin tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää yksilön ja yhteisön välisen vuorovaikutuksen merkityksen 

 tunnistaa ihmisten välisen vuorovaikutuksen peruslainalaisuudet 

 ymmärtää ryhmäilmiöitä. 

 

Keskeiset sisällöt 

 sosiaalinen vuorovaikutus yksilöiden ja ryhmien välisissä suhteissa 

 psykologinen vaikuttaminen ja asennemuodostus 

 kiintymys- ja valtasuhteet 

 aggressio ja konfliktit 

 ryhmänmuodostus ja roolit 



 135 

 sosiaalinen vaikuttaminen 

 

Aihekokonaisuuksista painottuvat kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, esim. sosialisaatio 

ja  aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, esim.  johtajuus, valtasuhteet, roolit ja kommunikaatio, sekä 

viestintä ja mediaosaaminen, esim. vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot. 

 

 

7.2.15   MUSIIKKI   

 

 

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. 

Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakoh-

tainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetun-

toa. Opiskelija oppii ymmärtämään musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Tehtä-

vänä on tarjota elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä ja roh-

kaisevat häntä elinikäiseen musiikin harrastamiseen.  

 

Musiikinopetuksessa on keskeistä opiskelijan oma ilmaisu, luovuus, vuorovaikutustaidot ja myön-

teiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen, ajattelu ja kyky oman toiminnan arviointiin kehittyvät 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka 

vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Musiikin tuottaminen – laulaminen, soittaminen ja 

musiikillinen keksintä – ja kuunteleminen ovat opetuksen keskeisiä sisältöjä. Oppisisältöjen valin-

nassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilainen suuntautuminen ja lähtötaso. Musiikin kursseilla 

pyritään tarjoamaan jokaiselle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä.  

 

Taideaineena musiikki tukee ja luo koulun kulttuuritoimintaa. Se on tärkeä osa koulun juhlia ja 

muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa 

arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuoro-

vaikutusta. Opiskelija saa valmiuksia taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttami-

seen, teknologian hyödyntämiseen musiikin alalla ja median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun.  

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

 tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja kykenee arvioimaan sitä sekä oppii arvostamaan eri-

laisia käsityksiä musiikista   

 oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen   

 kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myös musisoidessaan    

 tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään musiikkikulttuurien mo-

nimuotoisuutta ja toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa  

 oppii ymmärtämään musiikin ja äänen merkitystä mediassa 

 osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa   

 syventää tietojaan musiikin eri tyyleistä, lajeista ja historiasta 

 osaa asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita ja arvioida niiden toteutumista. 

 

Arviointi 

 

Musiikinopetus tarjoaa samanaikaisesti useita tapoja kehittää opiskelijoiden muusikkoutta ja musii-

killista osaamista. Kukin opiskelija syventää musiikillisia valmiuksiaan sekä itsenäisesti että yhdes-
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sä ryhmän kanssa. Nämä musiikinopiskelun erityispiirteet edellyttävät jatkuvaa ja monipuolista 

arviointia, jolla suunnataan ja tarkennetaan oppimisprosessin kulkua. Arviointi tukee myönteisesti 

opiskelijan musiikillista edistymistä ja hänen musiikkisuhteensa syventymistä.  

 

Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arviointi kohdistuu koko musiikinopiske-

lun prosessiin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa painottuu suullinen 

palaute oppitunneilla ja kurssin jälkeen pidettävässä palautekeskustelussa. Arvioinnissa otetaan 

huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musii-

kin osa-alueella. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa arviointia. Musiikissa arvioidaan opis-

kelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan. 

 

Kurssien suorittamiseen liittyviä ohjeita 

 

Pakolliset kurssit on suoritettava ennen syventäviä. Soveltavia kursseja voi suorittaa pakollisten 

kurssien ohessa. Pakolliset kurssit on suoritettava numerojärjestyksessä, syventävien kurssien suori-

tusjärjestys on vapaa. Suoritusjärjestyksestä voidaan poiketa opettajan suostumuksella hyvin perus-

tellusta syystä. 

 

Syventäviä kursseja voidaan integroida keskenään, soveltavien kurssien tai muiden oppiaineiden 

kurssien kanssa. Kuorokurssin laajuus on kaksi kurssia. Kuorokurssin voi valita useaan kertaan. 

Syventävillä ja soveltavilla kursseilla saatetaan pitää harjoituksia lukujärjestyksen ulkopuolisina 

ajankohtina. 

 

 

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 vuo-

rovaikutukselle. Pohdinnan pohjana voi olla yhtä hyvin kuuntelunäyte tai opiskelijoiden kokemuk-

set kuin musisointi- tai sävellystehtäväkin.  

 

Kurssin painottuu monipuoliseen musisointiin ja musiikin kuunteluun. Laulamisen, soittamisen ja 

musiikillisen keksinnän avulla opiskelija tutkii oman muusikkoutensa rajoja ja syventää musiikin 

peruskäsitteiden tuntemustaan. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen 

ilmaisun välineenä. Hän hankkia tietoa, miten musiikkia voi harrastaa ja opiskella koulun ulkopuo-

lella. 

 

Opiskelija tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kult-

tuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen mu-

siikkitoimintaan. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon. 

 

2.  Moniääninen Suomi  (MU2)  

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia, kehittää musiikillisia 

valmiuksiaan ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii käytännön esimerkkien 

avulla erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja ja oppii 

ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssilla tarkastellaan euroop-

palaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin. 
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Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa 

kehitetään edelleen laulamisen ja soittamisen perusvalmiuksia, erityisesti kiinnitetään huomiota 

oman ilmaisun sekä kuuntelu- ja kommunikointivalmiuksien kehittämiseen. Kurssin oppisisällöt 

edustavat eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia. 

 

  

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

 

3.  Ovet auki musiikille (MU3) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja eri-

laisia musiikinlajeja. Hän tarkastelee laulaen, soittaen, kuunnellen ja keskustellen tuttujen ja vie-

raampien musiikinlajien samankaltaisuutta ja erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen 

kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan toiminnallisesti joi-

hinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi-, tiedonhankinta- ja 

projektityöskentelytaitojaan. 

 

4.    Musiikki viestii ja vaikuttaa  (MU4)  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy projektityöskentelyn avulla esiintyjän ja yleisön 

väliseen vuorovaikutukseen sekä musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa 

ja/tai mediassa. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan esiintymisharjoituksilla sekä analysoimalla ole-

massa olevaa tai itse tuotettua materiaalia. 

 

5.  Musiikkiprojekti (MU5)  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäi-

sesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Ky-

seessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvä-

linen projekti.  

 

 

SOVELTAVAT KURSSIT 

 

6. Lukiodiplomi (MU6) 

 Musiikin lukiodiplomi on näytetyö, jolla opiskelija voi osoittaa erityistä harrastuneisuutta ja osaa-

mista musiikissa. Diplomin tulee liittyä lukion musiikkiopintojen tavoitteisiin ja sisältöihin, mutta 

sen valmistelussa saa käyttää myös koulun ulkopuolisissa harrastuksissa ja opinnoissa hankittuja 

tietoja ja taitoja. Diplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin 

suorittaminen.  

 

Lukiodiplomin voi suorittaa joko kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista töistä tai valmistamalla 

projektityön, joka sisältää musiikillisen lopputyön ja sen kirjallisen raportoinnin. Lukiodiplomin 

arvioi opiskelijan oma musiikinopettaja yhden koulun ulkopuolisen kollegan kanssa. Arvioinnista 

annetaan numeroarvosanan lisäksi myös kirjallinen arvio, joka liitetään opiskelijalle palautettavaan 

diplomityöhön. Opiskelija saa lukiodiplomista todistuksen päättö- ja ylioppilastodistuksen liitteenä. 

 

7.-8. Kuoro (MU7-8) 

Kurssien tavoitteena on, että opiskelija kehittää omaa äänenkäyttöään ja saa kokemusta moniääni-

sestä laulamisesta ja monenlaisista musiikin lajeista. Kuorossa lauletaan monipuolista ohjelmistoa 

ja valmistellaan omia konsertteja ja esityksiä koulun tilaisuuksiin. Opintojakson laajuus on kaksi 
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kurssia. Sen voi suorittaa useampana vuonna, jolloin opiskelija saa suorituksesta ylimääräisiä sovel-

tavia kursseja. 

 

 

7.2.16   KUVATAIDE 

 

 

Kuvataide on kuvaa ja visuaalista kulttuuria käsittelevä oppiaine. Opiskelija kehittää ymmärrystään 

yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä sekä omasta kulttuuri-identiteetistään tulkitse-

malla ja tuottamalla itse kuvia. Kokemuksellinen oppiminen ja omakohtainen taiteellinen työskente-

ly antaa mahdollisuuden taiteesta nauttimiseen, onnistumisen kokemiseen ja itselle tärkeiden asioi-

den ilmaisemiseen. Opetuksessa tuetaan opiskelijan mielikuvituksen, luovan ajattelun ja assosiaa-

tiokyvyn kehittymistä. Kuvallinen ja taiteellinen toiminta kehittää opiskelijan kykyä käsitellä kuvan 

ja kuvallisen kulttuurin merkityksiä. Tavoitteena on ohjata opiskelija kriittisesti pohtimaan ja perus-

telemaan esteettisiä ja eettisiä arvovalintojaan omassa elämässään ja yhteiskunnassa sekä kannustaa 

häntä aktiiviseen vastuunottoon. Opetuksessa syvennetään visuaalisen kulttuurin yleissivistyksen 

perusteet ja luodaan riittävät edellytykset jatko-opinnoille. 

 

Opetuksen sisältöjä ovat kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaa-

minen, ympäristön suunnittelu, arkkitehtuuri ja muotoilu sekä median visuaaliset tekstit. 

 

Kallion lukion ilmaisutaitopainotus on huomioitu koulun kuvataideopetuksessa. Opetuksen lähtö-

kohtana on opiskelijan oma kokemus ja itseilmaisu. Opetuksessa pyritään sekä oppiaineen sisäiseen 

että oppiaineiden väliseen integraatioon, jossa tiedolliset ja taidolliset sisällöt täydentävät toisiaan. 

Visuaalisia mediataitoja sekä muotoilu- ja tilasuunnittelun taitoja syvennetään koulun erityisoppiai-

neiden median ja lavastuksen kursseilla. Kuvataide osallistuu aktiivisesti koulun kulttuuritoimintaan 

ja eri aineiden yhteisiin kursseihin ja projekteihin. Yhteistyötä tehdään muiden oppilaitosten mm. 

Helsingin kuvataidelukion kanssa. Opetuksessa pyritään vuorovaikutukseen eri tieteen- ja taiteen-

alojen sekä lähialueen toimijoiden kanssa. 

 

Tavoitteet 

 

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja arvottamaan kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuu-

ria omassa elämässään ja yhteiskunnassa 

 tuntee kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin keskeisiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä taidete-

osten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työsken-

telyprosessin kuvailussa 

 harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin sekä yhteis-

työhön 

 oppii valitsemaan ja käyttämään tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja, tekniikoita ja väli-

neitä kuvallisessa ilmaisussaan 

 tuntee nykytaidetta ja kuvataiteen historiaa 

 ymmärtää mediakulttuuria ja sen vaikutusta ihmiseen ja yhteiskuntaan 

 oppii mediatuotannon visuaalisen sisällön suunnittelua, tuottamista ja esteettistä arviointia ja 

osaa soveltaa mediateknologiaa omassa kuvallisessa työskentelyssään 

 tuntee arkkitehtuurin, muotoilun ja esinekulttuurin visuaalista kieltä ja historiaa 

 tiedostaa oman toimintansa vaikutukset luontoon, kulttuurimaisemaan, rakennettuun ympä-

ristöön ja niitä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon 
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 osaa käyttää ja arvostaa kulttuuripalveluja. 

  

Arviointi 

 

Kuvataiteen arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Arvioinnin tulee antaa tietoa opiskeli-

jan edistymisestä ja samalla kannustaa häntä ilmaisemaan itseään rohkeasti luottaen omaan kuvalli-

seen ilmaisuunsa. Kuvataideopetuksen tulee kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja. Arvioinnin 

kohteina ovat työprosessit, työskentelyn tulokset, sisällölliset, ilmaisulliset ja tekniset taidot ja kyky 

soveltaa teoriatietoa omassa ilmaisussaan. Kuvataidekurssien arvioinnissa otetaan huomioon kuval-

liset ja kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät, luonnokset, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja yleinen 

aktiivisuus. 

 

Aihekokonaisuudet 

 

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ovat kuvataiteen olennaista sisältöä. Visuaalisia vies-

tintätaitoja opitaan tekemällä ja tuottamalla itse. Osaamista harjoitellaan eri tekniikoin, niin perin-

teisen kuin uuden teknologian keinoin. Kriittinen kuvanlukutaito sekä ympäristön suunnittelutaidot 

antavat eväitä yhteiskunnan eettiseen ja esteettiseen arviointiin, omaan aktiiviseen toimimiseen ja 

yrittämiseen. Opetuksessa painottuu kestävän kehityksen periaatteet mm. sisällöllisten teemojen, 

työtapojen ja materiaalien valinnoissa. Kuvallinen ilmaisu ja taidekokemukset tarjoavat kanavia 

omalle tunneilmaisulle. Niiden eheyttävät vaikutukset lisäävät hyvinvointia. Tavoitteena on luoda 

työskentelylle turvallinen fyysinen sekä psyykkinen ilmapiiri.  

 

 

PAKOLLISET KURSSIT  

 

1. Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja perusteita 

 oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja tekemään omakohtaisia ratkaisuja 

 oppii käyttämään taiteen käsitteistöä tarkastellessaan ja arvioidessaan omia, muiden opiske-

lijoiden, taiteen ja median kuvia 

 oppii tarkastelemaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä kriittisesti ja tulkitsemaan niiden sisältö-

jä, muotoja ja merkityksiä yksilön ja yhteiskunnan kannalta sekä soveltamaan oppimaansa 

omassa työskentelyssä 

 ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja yh-

teiskunnassa. 

 

Keskeiset sisällöt 

 mitä taide on: taide yksilön ja yhteiskunnan kannalta ja erilaiset taidekäsitykset 

 kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa 

 taide kulttuurin tulkkina: suomalaisuus, pohjoismaisuus, eurooppalaisuus ja Euroopan ulko-

puolisia kulttuureita 

 oma kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen työskentely, digitaalisen 

kuvan käyttö 

 kuvan rakentamisen keinot: sommittelu, muoto, väri, liike, tila ja aika 

 kuvan tulkinta ja analysointi kuvallisin ja sanallisin keinoin, analyysitapoihin kuten forma-

listiseen, semioottiseen, ikonografiseen ja reseptioanalyyttiseen tulkintaan tutustuminen 
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2. Ympäristö, paikka ja aika (KU2) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, ilmaisutapoja, materiaalintuntemusta, estetiik-

kaa ja suunnitteluprosesseja 

 oppii ympäristön suunnittelussa ja muotoilussa tekemään havaintoja eri näkökulmista, kuten 

esteettiseltä ja eettiseltä sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kannalta 

 oppii tarkastelemaan ympäristöä luonnonvaraisena, rakennettuna, sosiaalisena ja psyykkise-

nä ilmiönä sekä kulttuurisena viestinä 

 ymmärtää yhteisö- ja ympäristötaiteen merkityksen ympäristösuunnittelussa ja laajemmin 

visuaalisessa kulttuurissa. 

 

Keskeiset sisällöt 

 tila käsitteenä: tilan kokeminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana 

 arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteet: mittakaava, liike, tila, suhdejärjestelmät, rakenne, 

väri, muoto ja materiaali 

 maisema, rakennus, esine ja taideteos materiaalisena, henkisenä, esteettisenä ja oman aikan-

sa kulttuurihistoriallisena viestinä 

 arkkitehtuuri ja muotoilu kulttuurisesti kestävän kehityksen ja talouselämän näkökulmasta 

 mallintaminen, havainnekuvat, pienoismallit ja materiaalikokeilut 

 

Kurssin muotoilu- ja tilasuunnittelun taitoja tarkennetaan ja syvennetään  

Kallion lukion lavastuskursseilla. 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

3. Media ja kuvien viestit (KU3) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 oppii erittelemään ja tulkitsemaan median kuvaaman maailman suhdetta kulttuuriin ja todel-

lisuuteen 

 ymmärtää kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa 

 oppii käyttämään erilaisia kuvia ja tekniikoita eri viestintäympäristöissä oman ilmaisunsa 

välineenä 

 oppii analysoimaan ja kehittämään omaa mediasuhdettaan. 

 

Keskeiset sisällöt 

 kuva mediassa: kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, 

www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu 

 graafinen suunnittelu: taitto, typografia, kuvan muokkaus- ja siirtomenetelmät 

 mediakuvien aatekriittinen ja kulttuurinen tarkastelu eri aikoina, paikoissa ja osakulttuureis-

sa 

 valokuva mediassa 

 visuaalisuus tuotteistamisessa ja tuotemerkkien luomisessa 
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Kuvataiteen mediakurssi on osa Kallion lukion media-oppiaineen opiskelua. Mediassa syvennytään 

aiheeseen, ja kurssivalikoimasta löytyy erityisiä elokuva- ja videokursseja. Kuvataiteen mediakurs-

silla keskitytään valokuvailmaisuun.  

 

 

4. Taiteen kuvista omiin kuviin (KU4) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 hahmottaa kuvataiteen historian pääpiirteitä teemallisesti ja kronologisesti 

 ymmärtää kuvataiteen sisältöjä ja ilmaisutapoja eri aikoina ja eri kulttuureissa 

 käyttää omassa ilmaisussaan hyväkseen taiteen tuntemusta 

 oppii työskentelemään itsenäisesti ja harjaantuu pohdiskelevaan, sanalliseen itsearviointiin. 

 

Keskeiset sisällöt 

 taidekuvan tulkinta ja analyysi kuvin ja sanoin 

 eri aikakausien kulttuuristen merkitysten ja käsitysten ilmentäminen kuvataiteessa 

 aiheen kehittely ja luonnostelu osana taiteellista luomisprosessia 

 kuvan sisältö ja muoto taiteilijan ja kulttuurin viestinä, sommittelu, kuten väri, valo, varjo ja 

liike sekä illusorisuus ja kolmiulotteisuus sekä pinnan rakenne ja materiaali 

 

5. Nykytaiteen työpaja (KU5) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 oppii seuraamaan ja arvioimaan nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä 

 oppii havaitsemaan ja oivaltamaan visuaalisia merkityksiä ympäristössä sekä soveltamaan 

havaintojaan omassa ilmaisussaan 

 oppii ymmärtämään ja käyttämään nykytaiteen keinoja työskennellessään erilaisten ilmiöi-

den parissa 

 harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn. 

 

Keskeiset sisällöt 

 taidekäsitykset 

 nykytaide ja kulttuurien välinen vuorovaikutus, visuaaliset alakulttuurit 

 taiteiden väliset projektit koulussa tai koulun ulkopuolella 

 oman produktion toteuttaminen 

 visuaaliset ammatit ja taidealan organisaatioita 

 

 

SOVELTAVA KURSSI 

 

6. Lukiodiplomi / lopputyö (KU6) 

 

Tavoitteet 

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 syventää taitojaan tavoitteellisessa prosessinomaisessa työskentelyssä 

 osaa soveltaa aiemmin opittuja kuvataiteen tietoja ja taitoja ilmaisussaan 

 saa mahdollisuuden näyttää erityisosaamistaan kuvataiteessa. 
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Keskeiset sisällöt 

 

 Kurssilla voi suorittaa joko kuvataiteen lukiodiplomin tai kuvataiteen lopputyön 

 Kuvataiteen lukiodiplomi suoritetaan ja arvioidaan Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti, 

ja siitä annetaan erillinen todistus 

 Kuvataiteen lopputyössä määrittää opiskelija itse aiheensa ja työskentelytapansa. Projekti 

voi ylittää oppiaineiden rajoja. Omasta työskentelystä tehdään portfolio 

 

 

7.2.17  LIIKUNTA  

 

 

Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskeli-

jaa ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Lii-

kunnan myönteiset kokemukset vahvistavat psyykkistä vireystilaa ja jaksamista koulutyössä. Lii-

kunnassa opiskelija ilmaisee itseään ja kokee elämyksiä. Se on toiminnallinen oppiaine, jossa kehi-

tetään opiskelijoiden fyysis-motorisia ominaisuuksia sekä tuetaan heidän tasapainoista kasvuaan ja 

kehitystään. Liikunnan avulla vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja yhteenkuuluvuutta, ohjataan vas-

tuullisuuteen ja reilun pelin hengen ymmärtämiseen sekä hyviin tapoihin. Liikunnanopetus tukeutuu 

eettiseen ja esteettiseen arvopohjaan.  

  

Fyysisen kunnon harjoittamisen ja seurannan avulla opiskelijaa ohjataan ymmärtämään hyvän kun-

non merkitys jaksamiselle ja työkyvylle. Monipuolisella liikunnan opetuksella luodaan valmiuksia 

omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen.  

 

Liikuntaa opetetaan monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet. Opetus-

paikkoina käytetään koulun tarjoamien tilojen lisäksi Helsingin monipuolisten liikuntapaikkojen ja 

–laitosten suomia mahdollisuuksia. Opetusjärjestelyinä käytetään yksilö-, pienryhmä- sekä ryhmä-

opetusta. Suomalaisen liikuntakulttuurin perinteet otetaan huomioon valittaessa liikuntamuotoja. 

Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille opetusta eriytetään yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Ope-

tuksen toteuttamisessa otetaan huomioon turvallisuus, monikulttuurisen oppilasaineksen erityistar-

peet sekä uskonnollinen vakaumus. 

  

Opetuksen tavoitteet 

 

 Liikunnan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 kehittää taitojaan ja tietojaan eri liikuntamuodoissa 

 saa valmiuksia omaehtoiseen liikuntaharrastukseen  

 osaa arvioida omaa fyysistä kuntoaan sekä asettaa itselleen tavoitteita 

 toimii hyvien tapojen mukaisesti, noudattaa sovittuja sääntöjä sekä osaa liikkua luonnonar-

voja kunnioittaen 

 osaa työskennellä rakentavasti, turvallisesti ja vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä 

 kokee liikunnan tuomaa iloa 

 kokee vastuuta mielen ja kehon kunnon ylläpidosta. 

 

Arviointi 
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Liikunnan arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, vastuullisuus ja asennoituminen 

sekä taidot, tiedot ja toimintakyky.  

 

Kurssien suorittamiseen liittyviä ohjeita 

 

Pakolliset kurssit on suoritettava ennen syventäviä, lukuun ottamatta Li 4 kurssia. Pakolliset kurssit 

on suoritettava numerojärjestyksessä, syventävien kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Suoritusjär-

jestyksestä voidaan poiketa opettajan suostumuksella hyvin perustellusta syystä. 

 

 

PAKOLLISET KURSSIT 

 

Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja taitoja ja tietoja sekä annetaan mahdolli-

suus tutustua uusiin lajeihin. Tarvittaessa opetusta eriytetään opiskelijalähtöisesti. Kurssien suunnit-

telussa tulee ottaa huomioon vuodenajat niin, että pakollisten kurssien aikana pyritään harjoittamaan 

kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa. Opetuksessa tulee korostaa liikunnan vaikutusta 

terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelussa huomioidaan turvallisuus ryhmiä muodostettaessa. 

 

1. Taitoa ja kuntoa (LI1) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 jatkaa peruskoulussa opittujen liikuntataitojen syventämistä ja harjoittamista 

 saa ohjausta monipuoliseen liikuntaan 

 saa myönteisiä liikuntakokemuksia 

 tutustuu mahdollisuuksien mukaan uusiin liikuntalajeihin 

 ymmärtää monipuolisen fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteet ja toimii terveyttä, hy-

vinvointia ja turvallisuutta edistävästi.  

 

Keskeiset sisällöt  

 fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi 

 lihashuolto ja rentoutus 

 sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit 

 voimistelu eri muodoissaan 

 tanssi eri muodoissaan 

 talviliikunta 

 uinti ja vesipelastus 

 yleisurheilu 

 suunnistus ja luontoliikunta 

 

2. Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI2) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 monipuolistaa lajitaitojaan ja -tietojaan 

 saa perustiedot kunto-ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen 

 saa ohjausta henkilökohtaisen, terveyttä edistävän liikuntaharrastuksen aktivoimiseen 

 oppii vastuulliseen toimintaan itsenäisesti ja ryhmässä 

 oppii arvostamaan ja ylläpitämään terveyttä ja työkykyä 

 kehittyy sosiaalisessa kanssakäymisessä.  
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Keskeiset sisällöt  

 fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus 

 sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit 

 voimistelu eri muodoissaan 

 tanssi eri muodoissaan 

 talviliikunta 

 kuntouinti ja vesiliikunta  

 luontoliikunta 

 jokin uusi liikuntalaji 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

            

Kurssien tavoitteena on opiskelijalähtöisyyden korostuminen, yhteistoiminnallisuuden edistäminen 

ja koulun yhteishengen vahvistaminen. Opettaja tarkentaa syventävien kurssien sisällön yhdessä 

opiskelijaryhmän kanssa.  

 

3. Virkisty liikunnasta (LI3) 

 

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elä-

myksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. 

Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön. 

 

4. Yhdessä liikkuen (LI4) 

 

Kurssin sisältönä on vanhojen tanssit. Kurssin tavoitteena on rytmitajun ja motoriikan kehittäminen 

seuratanssien avulla. Juhlaetiketin ja juhlallisen esiintymisen oppiminen on oleellinen osa kurssia. 

Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Joka tunnilla opetellaan uusia ja kerrataan 

edellisten tuntien tanssien perusaskeleita, kuvioita ja tanssiasentoja. Helppojen, yksinkertaisten 

tanssiaskelten oppimisen kautta pyritään taidon kehittyessä monimutkaisiin, rytmillisesti vaikeam-

pien kuviokokonaisuuksien hallintaan. 

 

5. Kuntoliikunta (LI5) 

 

Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja 

seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Opiskelijat laativat 

henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. 

Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.     

 

 

7.2.18   TERVEYSTIETO   

 

 

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoitus on edistää ter-

veyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Tämä osaaminen ilmenee tiedollisina, sosi-

aalisina, tunteiden käsittelyä ohjaavina, toiminnallisina, eettisinä sekä tiedonhankintavalmiuksina. 

Terveysosaamiseen kuuluu valmius ottaa vastuuta oman ja toisten terveyden edistämisestä. Lukion 
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terveystiedon opetuksessa terveyttä 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 ter-

veystiedon opiskelussa terveyteen ja sairauksiin liittyviä ilmiöitä tarkastellaan tutkimus- ja koke-

mustiedon avulla. Tärkeää on myös terveyttä koskeva arvopohdinta yhdessä ryhmän kanssa.  

 

Pakollisen kurssin aikana opiskelija perehtyy terveyteen ja sairauksiin vaikuttaviin tekijöihin kan-

santautien ja yleisimpien tartuntatautien ehkäisyn sekä työ- ja toimintakyvyn edistämisen näkökul-

masta. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien kehittäminen.  

 

Syventävillä kursseilla perehdytään seikkaperäisemmin nuoren arkielämässään tarvitsemiin terveys-

resursseihin. Pohditaan myös erilaisten terveystottumusten –kokonaisen elämäntavan – vaikutusta 

nuoren elämään, vastuullisen aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmasta. Terveyteen ja sairauk-

siin liittyviä tekijöitä ja niihin vaikutusmahdollisuuksia tarkastellaan tutkimuksen, terveydenhuollon 

ammattikäytäntöjen, palvelujen käytön sekä historiallisen ja yhteiskunnallisen kehityksen näkökul-

masta.  

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää työ- ja toimintakyvyn, turvallisuuden sekä sairauksien ehkäisyn ja terveyden edis-

tämisen 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 näkökul-

masta  

 pohtii terveyttä koskevia arvokysymyksiä ja osaa perustella omia valintojaan ja oppii arvos-

tamaan terveyttä voimavarana sekä edistämään terveyttä 

 tuntee kansanterveyden historiallista kehitystä ja väestöryhmien välisten terveyserojen syn-

tyyn vaikuttavia tekijöitä 

 tuntee terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalveluja sekä kansanterveyteen liittyvää kansa-

laistoimintaa  

 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 on opiskelijan valmius terveyttä ja sairautta koskevaan eettiseen arvo-

pohdintaan 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 sekä toiminnallisia tehtäviä.  

 

 

PAKOLLINEN KURSSI 

 

1.  Terveyden perusteet (TE1)  
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Kurssien suorittamiseen liittyvät ohjeet 

 

Terveystiedon pakollinen kurssi TE1 tulee suorittaa ennen syventäviä kursseja. TE1 kurssia ei 

myöskään suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Syventävät kurssit TE2 ja TE3 tulisi suorittaa nu-

merojärjestyksessä, eikä niitäkään suositella suoritettavaksi itsenäisesti kurssien luonteiden takia. 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

 tuntee fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn sekä työ- ja muuhun 

turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista omassa elämänta-

vassaan ja ympäristössään  

 tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien ehkäisyn merkityksen yksilön ja yhteis-

kunnan näkökulmasta sekä oppii pohtimaan niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja yhteiskun-

nassa 

 tunnistaa terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä  

 osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveys-

kulttuuriin 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 sekä hätäensiavun antaminen 

 terveyserot maailmassa, terveyseroihin vaikuttaviin tekijöihin tutustuminen  

 terveystietojen tiedonhankintamenetelmiä sekä terveyttä koskevan viestinnän, mainonnan ja 

markkinoinnin kriittinen tulkinta  

 terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelujen käyttö, kansalaistoiminta kansanterveystyössä 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

            

2.  Nuoret, terveys, ja arkielämä (TE2)  

 

Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja sel-

viytymisen keinojen osalta. Eri sisältöalueiden avulla tarkastellaan terveysongelmia selittäviä kult-

tuurisia, psykologisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden tulkintoja. Lisäksi perehdytään käsityk-

seen itsestä ja muista fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Erityisesti korostetaan tervey-

den ylläpitoon liittyvää vastuullisuutta. Työskentelyssä korostuvat arvopohdinta, yksilö- ja ryhmä-

harjoitukset, draama ja sosiaalisten taitojen harjoittelu sekä keskustelu- ja argumentaatiotaitoja ke-

hittävät työmuodot.  

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

 oppii tarkastelemaan elämäänsä aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmasta 

 osaa pohtia ja tarkastella terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja ja arvostuksia  



 147 

 osaa perustella omia valintojaan terveyden näkökulmasta ja arvioida elämäntapaan ja ympä-

ristöön liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille 

 osaa kuvata koettua terveyttä ja terveysongelmia selittäviä ilmiöitä ja niiden erilaisia tulkin-

toja.  

 

Keskeiset sisällöt   

 itsetuntemus, aikuistuminen, sosiaalisen tuen merkitys perheessä ja lähiyhteisössä 

 vanhemmuuteen ja perhe-elämään valmentautuminen 

 elämänilo, mielenterveyden ylläpitäminen ja jaksaminen, masennuksen ja kriisien kohtaa-

minen  

 ruuan terveydelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset merkitykset sekä painonhallinta, ter-

veysliikunta, syömishäiriöt 

 fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, väkivallaton viestintä 

 seksuaaliterveys 

 terveysongelmia selittäviin kulttuurisiin, psykologisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja nii-

den tulkintoihin tutustuminen, esimerkiksi elämän mielekkyyden kokeminen, ruumiinku-

va/kehollisuus, mielihyvä ja riippuvuudet nykyaikana  

 tupakka, alkoholi ja huumeet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan sekä globaalisesta näkökul-

masta  

 

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 toteutettaviin tavallisimpiin tutkimuksiin, niiden 

tulosten tulkintaan ja johtopäätöksiin. Lisäksi perehdytään pakollisen kurssin tavoitteita syventäen 

terveydenhuollon eri käytäntöihin, terveyspalvelujen tarjontaan sekä yksilön asemaan terveyden- ja 

sairaudenhoidossa. Työskentelyssä korostuvat toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, tutkiva oppi-

minen ja vierailukäynnit.  

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 osaa pohtia kansanterveystieteen ja ehkäisevän terveydenhuollon kehityksen päälinjoja kan-

sallisesti ja maailmanlaajuisesti 

 osaa hankkia, arvioida ja tulkita terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimus- ja arkitietoa  

 toteuttaa pienimuotoisia terveys-/terveyskäyttäytymiskartoituksia omassa opiskeluympäris-

tössään  

 osaa käyttää terveydenhuollon palveluja sekä tuntee asiakkaan ja potilaan oikeudet   

 osaa pohtia ja arvioida teknologisen kehityksen merkitystä terveyden ja turvallisuuden nä-

kökulmasta.  

 

Keskeiset sisällöt   

 terveyden edistämiseen, sairauksien tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyviä eri aikakausien 

menetelmiä  

 terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden tutkiminen: fyysisen ja psyykkisen työ- ja toi-

mintakyvyn mittaaminen, ergonomiamittaukset, työhyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät  

 terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen käytäntöjä, asiakkaan ja potilaan oikeudet 

 tutkimustiedon ja median terveydestä välittämien mielikuvien kriittinen lukutaito, medikali-

saatio  

 terveystottumusten arvioiminen ja seuranta sekä tutkimusten tekeminen 
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7.2.19   OPINTO-OHJAUS 

 

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opis-

kelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja 

työelämään.  

 

Ohjaus muodostaa Kallion lukiossa koko lukiokoulutuksen ajan kestävän jatkumon, jonka aikana 

opinto-ohjauksen kurssit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden hankkia perustiedot ja taidot, joi-

den varassa heidän on mahdollista suunnitella jatko-opintoja ja pohtia ammatillista suuntautumista. 

Kallion lukion opinto-ohjauksen pääpaino on henkilökohtaisessa ohjauksessa. Yksilötapaamisissa 

opiskelija voi keskustella ohjaajan kanssa opintoihin, koulutusvalintoihin sekä ammatti- ja urasuun-

nitteluun, tulevaisuuteen ja elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Kallion lukiossa opiskeli-

jalla on mahdollisuus käsitellä pienryhmissä asioita, jotka ovat muiden opiskelijoiden kanssa jaetta-

vissa olevia ja joiden esille ottaminen ryhmässä on mielekästä.  

  

Opinto-ohjaus tukee ja auttaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita myös opintoihin liittyvissä 

käytännön kysymyksissä. 

 

Opinto-ohjauksen tavoitteet  

  

Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen siten, että hän 

pystyy suunnittelemaan oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa, tunnistamaan opiskeluun-

sa liittyviä ongelmia ja etsimään tietoa, miten hän saa apua näihin ongelmiin. Tavoitteena on, että 

opiskelija pystyy opiskelemaan täysipainoisesti koko lukion ajan, kykenee kehittämään oppimaan 

oppimisen taitojaan sekä löytämään omat yksilölliset oppimisen tapansa ja vahvuutensa opiskelija-

na.  

 

Opiskelijaa ohjataan hankkimaan tietoa ja hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia 

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

liittyvät hakuoppaat ja muut tietolähteet sekä osaa käyttää tietoverkoissa olevaa informaatiota itse-

näisesti jatko-opintoihin hakeutumisen tukena.  

 

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy ammatillisen suuntautumisen etsimisessä ja päätöksenteossa 

arvioimaan realistisesti omia edellytyksiään ja mahdollisuuksiaan opintojen eri vaiheissa. Tavoit-

teena on, että opiskelija suunnittelee lukio-opintojaan ja tekee valintojaan tarkoituksenmukaisella 

tavalla ottaen huomioon jatko-opintosuunnitelmansa.  

 

Opinto-ohjauksen tehtävänä on välittää tietoa työ- ja elinkeinoelämästä sekä yrittäjyydestä. Opiske-

lijalla tulee olla mahdollisuus tutustua eri ammatteihin ja työelämään sekä opiskeluun muissa oppi-

laitoksissa. Opiskelijaa tulee ohjata siten, että hän osaa etsiä tietoa muiden maiden tarjoamista opis-

kelumahdollisuuksista ja työskentelystä ulkomailla. 

 

 

PAKOLLINEN KURSSI 

 

1. Koulutus, työ ja tulevaisuus (OP1)    
 



 149 

Tavoitteet   

Opinto-ohjauksen pakollisen kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen 

ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Kurssiin 

liittyen järjestetään mahdollisuuksien mukaan tutustumista työelämään sekä toisen ja korkea-asteen 

koulutuspaikkoihin.  

 

Opinto-ohjauksen kurssilla käsitellään kaikille opiskelijoille yhteisiä, lukio-opintoihin, ylioppilas-

tutkintoon, jatko-opintoihin, ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä sekä kulloinkin lu-

kio-opintojen kannalta ajankohtaisia asioita. 

Kurssin teemat liittyvät läheisesti seuraaviin aihekokonaisuuksiin: aktiivinen kansalaisuus ja yrittä-

jyys, hyvinvointi ja turvallisuus sekä viestintä ja mediaosaaminen. 

 

Keskeiset sisällöt  

 opintojen rakentuminen ja omien opiskelutaitojen kehittäminen 

 itsetuntemus  

 omien toimintamallien ja vahvuuksien tunnistaminen  

 työelämätietous   

 ylioppilastutkinto  

 ammatillinen suuntautuminen ja jatko-opintojen pohtiminen 

 jatko-opintoihin hakeutuminen   

 työelämään siirtyminen 

 

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. 

 

 

SYVENTÄVÄ KURSSI 

 

2.  Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (OP2)   

 

Opinto-ohjauksen syventävän kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiuk-

sia, parantaa hänen itsetuntemustaan ja ohjata häntä perehtymään jatkokoulutuksen ja työelämän 

kannalta sellaisiin keskeisiin kysymyksiin, joihin muussa ohjauksessa ei ole mahdollista syventyä.  

 

Kurssilla rakennetaan oma urapolku valitsemaasi ammattiin. Kurssiin sisältyy oppitunteja, vierailu-

ja, yksilöllistä ohjausta, ja työskentelyä Fronter -oppimisalustalla. Vierailuja tehdään ryhmän toi-

veiden mukaan eri oppilaitoksiin ja työpaikoille. Tutustumme myös  opiskelu- ja työmahdollisuuk-

siin ulkomailla. Jokainen opiskelija tekee kurssilla sähköisen portfolion mahdollisista uravaihtoeh-

doista.  

 

Kurssin teemat liittyvät seuraaviin aihekokonaisuuksiin: aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, kult-

tuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä ja mediaosaami-

nen. 

  

 

SOVELTAVAT KURSSIT 

 

3. Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittäminen (LUE1 – OP23)  

 

Lue 1 -kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joilla on kielellisiä  

oppimisvaikeuksia. 
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Tavoitteet 

Lue 1 -kurssin tavoitteena on tehostaa opiskelijan lukemisen ja kirjoittamisen taitoja, tukea opiskeli-

jaa oman oppimistyylin löytämisessä, opiskelutaitojen parantamisessa sekä vahvistaa opiskelijan 

myönteistä minäkuvaa oppijana. Kurssilla voidaan tarvittaessa arvioida opiskelijan lukivaikeutta 

ylioppilastutkintoa varten. 

 

Opiskelija voi tarvittaessa saada opiskelunsa tueksi myös yksilöllistä ohjausta. 

 

Keskeiset sisällöt 

 oppimisvaikeuksien esim. lukivaikeuden ilmeneminen lukiolaisilla tutustuminen itseen op-

pijana esim. oppimistyylit luetun ymmärtämisen menetelmät ja lukemiseen vaikuttavat sei-

kat 

 vieraiden kielten oppimisen tuki rentoutuminen oppimisen tukena 

 

Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa, osallistumista haastatteluun ja tuntityöskentelyyn sekä 

tunneilla annettujen tehtävien suorittamista. 

  

4. Oppimisen taitojen syventäminen (LUE2 – OP24)  

 

LUE 2 – kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on vaikeuksia vieraissa kielissä. 

 

LUE 2 –kurssia voidaan muokata opiskelijoiden kulloistenkin tarpeiden mukaan. Kurssilla voidaan 

esim. kerrata kieliopin keskeisiä käsitteitä, etsiä keinoja sanaston opiskelun tueksi ja harjoitella lue-

tun ymmärtämistä. 

 

Kurssilla ei tehdä arviota lukivaikeudesta, vaan opiskelija ohjataan lukivaikeuden havaitsemisen 

jälkeen LUE 1 -kurssille. 

 

LUE 2 -kurssista saa soveltavan kurssin suoritusmerkinnän.  

 

5. Matematiikan tuki -kurssi (MaTu – OP25) 

 

Matematiikan tukikurssi on suunnattu lyhyen matematiikan opiskelijoille, joilla on vaikeuksia ma-

tematiikan opiskelussa. Kurssi toteutetaan yhteistyössä lyhyen matematiikan aineenopettajan ja lu-

kion erityisopettajan kesken. Kurssilla käydään läpi ryhmän tarpeiden mukaan matematiikan kes-

keisimpiä osa-alueita monipuolisesti havainnollistaen. 

 

Kurssin tavoitteena on motivoida opiskelijaa kehittämään omaa matematiikan oppimistaan. Kurssil-

la opiskellaan työtapoja ja menetelmiä, joiden avulla opiskelija oppii hyödyntämään omia vahvuuk-

siaan ja omaa oppimistyyliään myös matematiikan opiskelussa. Tarkoituksena on myös selvittää 

syitä matematiikan vaikeuksiin ja pyrkiä poistamaan sekä ehkäisemään niitä.  

 

MaTu -kurssi on koulukohtainen soveltava kurssi ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä.  

 

6. Rentoutumisen tuki –kurssi (ReTu – OP26) 

 

ReTu –kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden opiskelua haittaa jännittäminen, pelko tai stressi ja 

jotka näiden syiden vuoksi ehkä alisuoriutuvat opinnoissaan. Kurssilla harjoitellaan erilaisia rentou-

tumismenetelmiä ja pohditaan rentoutumisen merkitystä oppimiselle.  
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää itselleen parhaiten sopivat rentoutumis- ja opiskelume-

netelmät sekä oppii hyödyntämään opiskelussaan omia vahvuuksiaan ja oppimistyyliään. 

 

ReTu -kurssi on koulukohtainen soveltava kurssi ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä.  

 

 

7.2.20  KIRJALLINEN ILMAISU 

 

 

Opetuksen tavoitteet 

  

Kirjallisen ilmaisun opetuksen tavoite on kehittää opiskelijan valmiuksia tutkia ja ilmaista minuut-

taan ja suhdettaan niin sisäiseen kuin ulkoiseenkin maailmaan sanataiteen keinoin. Tämä auttaa 

osaltaan opiskelijan arvoperustan jäsentymistä, sillä kirjoittaminen on paitsi esteettistä myös eettistä 

harjaantumista. Opetus tähtää esteettisen herkkyyden ja arviointikyvyn kehittämiseen, eetoksen 

välittämiseen ja vastaanottamiseen sanataiteen avulla. 

 

Yhteisöllisesti ajateltuna kirjallisuus on Suomessa perinteisesti ollut vahva kansallisen identiteetin 

muokkaaja, käännöskirjallisuus puolestaan silta muiden kansojen ajatteluun ja sieluun. Kirjallisuus 

ei ole vain yksi kielen ilmaisumuoto vaan itsenäinen taiteenlaji, sanataide. Kirjallisen ilmaisun ope-

tuksessa korostuvat näin ollen subjektiiviset ja ei-normatiiviset piirteet. Tätä kuitenkin tukevat äi-

dinkielen opetuksessa painotettavat kielen ja kirjallisuuden viestinnälliset, interaktiiviset piirteet. 

 

Kirjallisen ilmaisun opiskelu edellyttää – ja kasvattaa – pitkäjänteisyyttä ja yksilöllistä rohkeutta. 

Sanataiteessa yksilöt kohtaavat, toteutuu hiljainen yhteisöllisyys. Kirjallisen ilmaisun opetus tähtää 

työn, luovuuden ja onnistumisen elämysten saavuttamiseen. 

 

Opiskelun päämenetelmä on opiskelijan omien tekstien tuottaminen ja niiden arviointi. Näin harjoi-

tellaan kirjoittamisen prosessia, eri tekstilajien synnyttämistä ja sekä oman että toisten työn arvioin-

tia. Kirjallisen ilmaisun opetuksen tulee myös kehittää valmiutta pyrkiä kirjallisuuden, sanataiteen, 

teatterin, elokuvan sekä muiden media-alojen jatko-opintoihin. 

 

 

Opetusjärjestelyt 

 

Kirjallisen ilmaisun sisäinen rakenne edellyttää kurssien suorittamista mieluiten määrätyssä järjes-

tyksessä sekä kurssien hajauttamista siten, että opetusta on jatkuvasti yksi pidennetty opetuskerta 

viikossa. Tämä koskee laajaa kirjallista ilmaisua (KIL). Tähän on kaksi syytä. Ensinnä, kirjallinen 

ilmaisu on prosessiaine. Työn tulokset syntyvät hitaasti ja kutakin tekstiä käsitellään oppitunneilla 

sekä muokataan yksilöllisesti. Opetussisällöt rakentuvat kumulatiivisesti. Yhtä opetuskertaa viikos-

sa edellyttää se, että tekstiä kirjoitetaan pääasiassa kotityönä. Itsenäinen työ korostuu. Toiseksi, kir-

joittamisen kehittyminen on paitsi oppimisen myös kypsymisen tulosta. Erilaiset projektikurssit 

voivat vaatia myös kahta useampaan jaksoon hajauttamista. Opiskelun luonteen takia oppitunteja 

voidaan myös siirtää lukujärjestyksestä poikkeavaan aikaan. Opetukseen kuuluu koulun ulkopuolel-

le suunnattavia opintokäyntejä. 

 

Oppimisympäristön tulee taata mahdollisimman pieni, pysyvä ja turvallinen ryhmä, joka tukee roh-

keaa, oman persoonallisuuden alttiiksi asettavaa työskentelyä. 
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Keskeiset sisällöt 

 

Kirjallisen ilmaisun kursseja koskevat seuraavat keskeiset sisällöt, tavoitteet ja menettelytavat: 

  

Kursseilla perehdytään kirjoittamisen perustekniikoihin ja siihen, miten omaa tekstiä voi työstää. 

Pyritään tekstin tietoiseen synnyttämiseen, pitkäjänteiseen työhön ja harjoitellaan kirjoitusprosessin 

eri vaiheita. Tuotetaan eri tekstilajeja edustavia kirjoitelmia. Tutustutaan aiheeseen liittyvään kirjal-

lisuuteen. Harjoitellaan lukijan huomioonottamista, argumentointia sekä kritiikin rakentamista ja 

vastaanottamista. Kirjallisen ilmaisun opetuksen sekä välineinä että tavoitteena ovat opiskelijoiden 

omat työt. Kirjoitelmat toimivat sekä teksteinä että metateksteinä. Opiskelijat tekevät runsaasti va-

paavalintaisia tehtäviä. Opettajan työssä korostuu yksilöllinen ohjaus ja opetustilanteiden järjestä-

minen. Opettaja kytkee opiskelijoiden teksteistä käytävää keskustelua kirjallisuuden ja taiteentutki-

muksen käytäntöön ja teorioihin. Varsinaista oppikirjamateriaalia ei ole. Opetus kulkee tekstien 

prosessoinnin, kritiikin ja vastaanottamisen harjoittelun kautta. Opetusmenetelmien ja kurssien si-

sältöjen on oltava dynaamisia, opiskelijoiden tarpeista lähteviä. Paitsi yhteisiä tehtäviä, kuuluu kir-

jallisen ilmaisun opetukseen myös kirjoittamista harrastavien opiskelijoiden yksityinen, jatkuva 

ohjaus. 

  

  

Kirjallisen ilmaisun opetuksessa pyritään vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa. Näitä ovat esi-

merkiksi taiteenalan järjestöt, muut oppilaitokset, kuten taidelukiot ja alan korkeakoulut, alueelliset 

toimijat, liikelaitokset ja kirjoittamisen ammateissa toimivat henkilöt. 

 

  

Kirjallisen ilmaisun ja muiden oppiaineiden välinen integraatio lähtee Helsingin kaupungin ja Kal-

lion lukion opetussuunnitelman perusteissa mainituista aihekokonaisuuksista sekä kulloinkin esiin 

nousevista tarpeista. Luontevia yhteistyökumppaneita ovat muut taideaineet, joiden kanssa voidaan 

järjestää yhteisiä soveltavia kursseja tai joiden tarpeisiin liittyviä tekstejä voidaan kirjoittaa kirjalli-

sen ilmaisun kursseilla. 

 

  

Kirjallisessa ilmaisussa suunnataan työtä myös kouluyhteisön ulkopuolelle. Opiskelijat osallistuvat 

kirjoituskilpailuihin, kirjoittavat tekstejä eri julkaisuihin ja tekevät omia julkaisujaan. Kirjallisen 

ilmaisun opiskeluun kuuluvat myös esitettäviksi tarkoitetut draamatekstit. 

 

Arviointi 

 

Kirjallisen ilmaisun arvioinnissa korostuvat opettajan tekemä jatkuva arviointi sekä opiskelijan it-

searviointi työstään suhteessa tavoitteisiinsa, työpanokseensa ja kykyihinsä sekä ryhmän antama 

palaute. Opiskelun yhtenä tavoitteena onkin opiskelijan kriittisyyden kehittäminen kirjallisuutta, 

omia tekstejään ja luovan työn kulkua kohtaan. 

 

Kirjallisen ilmaisun erillisiä tehtäviä ei arvioida numeroin, vaan niistä annetaan sanallinen palaute. 

Kukin kurssi arvostellaan todistukseen asteikolla 4–10. Lisäksi kurssiarviointiin kuuluu palautekes-

kustelu opettajan kanssa. Lopullinen, kaikki kurssit kattava arviointi sisältää sekä numeroarvosanan 

että sanallisen arvioinnin. Päättötodistuksen numeroarvosana edellyttää vähintään kahta suoritettua 

kurssia. Vain yhden suoritetun kurssin numero muutetaan päättötodistukseen suoritetun kurssin S-

merkinnäksi. Soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä suoritettu (S)/hylätty (H). 
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Hylätty kurssi on pääsääntöisesti käytävä uudelleen. Kirjallisen ilmaisun hylättyjä kursseja ei voi 

suorittaa uusintakuulustelutilanteissa. Hylätyn kurssin suorittamisesta on erikseen sovittava opetta-

jan kanssa. Periaatteena on, että ko. kurssiin kuuluvat tehtävät kirjoitetaan. Näin myös silloin, jos 

opiskelija ei ole saanut kurssin päättymiseen mennessä kurssitehtäviään suoritetuiksi (O). 

 

Muualla suoritetut sanataiteen tai kirjallisuuden opinnot tai esim. työn tai harrastuksen kautta saavu-

tetut taidot on mahdollista hyödyntää kirjallisen ilmaisun kurssien osasuorituksina. Näistä on kus-

takin sovittava erikseen opettajan kanssa. 

 

Kurssisisällöt 

 

Pakolliset kurssit ja syventävät opinnot 

Kirjallisen ilmaisun opiskelijat suorittavat joko kaksi pakollista kurssia tai laajemman opintokoko-

naisuuden valinneet kaksi pakollista ja kolme tai neljä syventävää kurssia. Kurssit suoritetaan mie-

luiten alla mainitussa järjestyksessä, mieluiten peräkkäisinä lukukausina. Tästä järjestyksestä poik-

keamisesta on sovittava opettajan kanssa. 

Lisäksi kaikki kirjallisen ilmaisun opiskelijat voivat rajoituksetta osallistua kirjallisen ilmaisun so-

veltaville kursseille.  

 

 

 

PAKOLLISET KURSSIT 

 

1. ”Elävät olennot on tehty vedestä ja pelosta” (KIL1) 

 

Tavoitteet 

Ensimmäisen kurssin tavoitteena on saada opiskelija tutustumaan omaan kirjoittajaluonteeseensa, 

harjoittaa muistia ja aistimellisuutta, lisätä kirjoittamisen avoimuutta ja herkkyyttä. 

 

Keskeiset sisällöt  

Kurssilla harjoitellaan eri tekstilajien perusteita. Tehtävien aineksina käytetään opiskelijan omia 

kokemuksia, muistoja, unia, fantasioita ja havaintoja. Kurssien edetessä opiskelijat kirjoittavat yhä 

enemmän vapaavalintaisia töitä. 

 

2. ”Kumpi siinä kirjoitti, riimi vaiko minä” (KIL2) 

 

Tavoitteet  

Toisen kurssin päätavoite on tutustua lyriikkaan ja harjoitella sen eri lajeja. 

 

Keskeiset sisällöt  

Kurssilla harjoitellaan runon perustekniikoita, mm. riimiä, kuvaa, rytmiä ja sointuisuutta. Kirjoite-

taan mitallista ja vapaamittaista runoa, eri lyriikkalajeja. Tutustutaan kirjallisuuteen. Haetaan ru-

nouden eri aihepiirejä. Kurssilla tähdätään oman pienen kokoelman synnyttämiseen. 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

3. ”Puhe alkoi muuttua kirjoitukseksi” (KIL3) 
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Tavoitteet  

Kolmannen kurssin sisällöllisenä tavoitteena on tutustua narratologian perusteisiin. 

 

Keskeiset sisällöt 

Kaunokirjallisuuden eri lajeja edustavien tekstien aiheina käytetään mm. omaa lähiympäristöä ja 

elämänpiiriä. Harjoitellaan oman taustan ja kokemusmaailman, ala- ja aluekulttuurin käyttöä kirjoit-

tamisen materiaalina. Harjoitellaan sisäistä havaintoherkkyyttä ja -rohkeutta, faktan ja fiktiivisen 

aineksen sulauttamista sekä kielen eri rekisterien käyttöä. 

 

4. ”Muste leviää, paperi venyttelee” (KIL4) 

 

Tavoitteet 

Neljännessä kurssissa tutustutaan intertekstuaalisuuteen. 

 

Keskeiset sisällöt  

Kirjoitetaan kaunokirjallista tekstiä, joka perustuu olemassa olevan kulttuuriperinnön tietoiseen 

käyttöön. Korostetaan myyttien ja taiteen tuntemusta ja niiden luovaa käyttöä oman kirjoittamisen 

materiaalina. Haetaan myös perinteisten tekstilajien rikkomista; oma kirjoittajaluonne täsmentyy. 

 

5. ”On aika yrittää opetella veteen kirjoittamista” (KIL5) 

 

Tavoitteet 

Etsitään oman kirjoittamisen ja luovan työn luonnetta kirjoittamalla yksi laaja, vapaavalintainen 

työ. Haetaan kouluajan ylittävää kirjoittamisen jatkuvuutta ja rohkeutta, kykyä hyväksyä oma kir-

joittajaluonne sekä ylittää sen rajat. 

 

Keskeiset sisällöt  

Erityistä huomiota kiinnitetään kirjoitusprosessiin. Kurssi suoritetaan yksilöllisessä ohjauksessa. 

Opiskelija pyrkii työprosessinsa aikana diskurssiin olemassa olevan kirjallisuuden kanssa ja syntee-

siin opitusta.  

 

6. ”Kuviot ovat muuttuvaisia” (KIL6) 

 

Tavoitteet 

Opetellaan esitettävän tekstin kirjoittamista workshopin menetelmin. 

 

Keskeiset sisällöt 

Kirjoitetaan tekstikokonaisuus, joka voi olla draamaa, puhe-esityksen teksti (esim. stand up) tai 

käsikirjoitus esitystä varten. Kurssilla korostuu kirjoittamisen prosessiluonteisuus ja ryhmän antama 

palaute kirjoittamisen eri vaiheissa. Kirjoittamista tukee esitettäviin teksteihin liittyvä teoreettinen 

viitekehys.  

 

 

SOVELTAVAT KURSSIT 

 

Soveltavat kurssit ovat avoimia kaikille kirjallisen ilmaisun opiskelijoille riippumatta ennalta suori-

tettujen kurssien määrästä. Soveltavia kursseja voidaan järjestää muiden oppiaineiden kanssa suun-

niteltuihin projekteihin ja niiden laajuus voi vaihdella. Soveltavien kurssien järjestäminen suunnitel-

laan erikseen kutakin lukuvuotta silmällä pitäen. 
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Kirjallisen ilmaisun soveltavia kursseja voivat olla esimerkiksi 

 

 Kirjan ja ruusun päivän runokurssi (vuosittain) 

 Kyky-antologian kurssi (vuosittain) 

 yhteistoiminnalliset projektikurssit eri taiteenalojen, alueellisten tai temaattisten toimijoiden 

kanssa 

 yhteistoiminnalliset projektikurssit Kallion lukion eri oppiaineiden, erityisesti taideaineiden 

kanssa (esimerkiksi sanoituksen kurssi yhdessä musiikin kanssa tai satukurssi yhdessä kuva-

taiteen kanssa) 

 eri kirjallisuudenlajien erikoiskurssit (esimerkiksi lyriikan erikoiskurssi, novellikurssi tai 

romaanikurssi). 

 

 

(Pakollisten ja syventävien kurssien nimet ovat sitaatteja akateemikko Paavo Haavikon teoksista.)  

  

 

7.2.21   PUHEILMAISU 

 

 

Yleistavoite 

 

Puheilmaisussa opiskellaan viestintään, puhumiseen ja kuuntelemiseen liittyviä taitoja ja tietoja. 

Tavoitteena on kehittää opiskelijan halua, rohkeutta ja kykyä kommunikoida ja hyödyntää omia 

viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan itseilmaisun, yhteisöllisen osallistumisen ja taiteen tekemisen 

välineenä. Tavoitteena on, että opiskelijalle syntyy realistinen ja positiivinen viestijäkuva itsestään 

ja opiskelija motivoituu kehittämään omia viestintätaitojaan. 

 

Puheilmaisu on oppiaine, jossa tarkastellaan ihmistä ja ihmisyyttä vuorovaikutuksen ja kommuni-

kaation näkökulmasta. Puheviestintätaidot nähdään keskeisinä taitoina yhteisön elämään ja yhteis-

kunnalliseen toimintaan osallistumisessa. Valtakunnallisesti määritellyistä aihekokonaisuuksista 

erityisesti viestintä- ja mediaosaaminen toteutuu puheilmaisussa. Lisäksi puheilmaisu liittyy vah-

vasti seuraaviin aihekokonaisuuksiin: aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys (erityisesti kurssit 1, 2 ja 

3) hyvinvointi ja turvallisuus (kaikki kurssit) sekä kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus (eri-

tyisesti kurssi 4). 

 

Opetusjärjestelyt ja arviointi 

 

Opinnot koostuvat vaihtelevasti taitoharjoittelusta, tiedollisesta aineksesta ja taiteellisesta työsken-

telystä. Puheilmaisun opiskelu painottuu oman ilmaisun ja viestintätaitojen kehittämiseen yksilö- ja 

pienryhmäharjoitusten sekä näihin liittyvien palautekeskustelujen avulla.  

 

Teoria, keskustelut ja analyysit liittyvät olennaisesti opiskeluun. Jatkuva palaute, sekä opettajan 

opiskelijoille antama että opiskelijoiden toisilleen antama, on keskeinen osa opiskelua. Opiskelijaa 

kannustetaan myös itsearviointiin. 

 

Joillakin kursseilla oppitunteja saatetaan siirtää lukujärjestyksestä poiketen ja opetusta voidaan jär-

jestää myös koulun ulkopuolella.  
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Puheilmaisun 1. kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä hyväksytty (S) / hylätty (H). Seuraavat kurs-

sit ja päättötodistuksen loppuarvosana arvioidaan numeroin 4-10. Soveltavat kurssit voidaan kurssi-

kohtaisesti arvioida myös suoritusmerkinnällä hyväksytty (S) / hylätty (H). Hylättyjä kursseja ei voi 

suorittaa uusintakuulusteluissa vaan kurssi on käytävä uudestaan. puheilmaisun kursseja eivät so-

vellu itsenäisesti opiskeltaviksi. Muualla suoritettujen puheviestinnän opintojen korvaavuudesta 

tulee neuvotella opettajan kanssa. 

 

Arviointi perustuu opiskelijan puheviestintätaitoihin sekä työskentelyn aktiivisuuteen. Arvioinnissa 

otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso ja henkilökohtainen kehitys opinnoissa. 

 

Kurssien suorittaminen 

 

Puheilmaisun perusopinnot muodostuvat kurssien PU1 ja PU2 suorittamisesta. Syventävien kurs-

sien PU3–PU5 opiskelun edellytyksenä on puheilmaisun perusopintojen suorittaminen. PU3- ja 

PU4-kurssit opiskelija voi valita haluamassaan järjestyksessä. PU5-kurssin opiskelun edellytyksenä 

on puheilmaisun perusteiden (PU1 ja PU2) sekä PU3- ja/tai PU4-kurssin suorittaminen. Poikkeavis-

ta suoritusjärjestyksistä tulee neuvotella opettajan kanssa. 

 

Kurssien tavoitteet ja sisällöt 

 

1. Puheilmaisun perusteet (PU1) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoite on, että opiskelija saavuttaa perusvalmiudet arjen kommunikaatioon sekä omaan 

itseilmaisuun. Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa, mitä puheviestintä on ja miten omia puhe-

viestintätaitoja voi kehittää. Tarkoitus on, että opiskelija oppii arvostamaan itseään ja muita vies-

tijöinä ja motivoituu kehittämään omia esiintymisen ja keskinäisviestinnän taitojaan. 

Kurssilla ei anneta numeroarviointia, koska tärkeä tavoite on, että opiskelija rohkaistuu harjoittele-

maan puheviestintätaitoja pelkäämättä virheitä tai epäonnistumisia. 

 

Keskeiset sisällöt 

Kurssilla pohditaan, mitä puheviestintä on, ja tarkastellaan puheviestintätaitojen merkitystä erilai-

sissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän perustaitoja, kuten taitoa pu-

hua ymmärrettävästi ja havainnollisesti sekä taitoa kohdentaa sanottavansa ja pitää yllä kontaktia 

viestijäkumppaneihin. Kurssilla opetellaan taitoa perustella oma näkemys ja arvioida muiden perus-

teluja. Käsitellään myös esiintymisjännitystä.  Tärkeä harjoituskohde on taito kuunnella ja havain-

noida toisten viestintää.  

 

2. Esiintyminen (PU2) 

   

Tavoitteet 

Kurssin tavoite on, että opiskelija kehittää omia esiintymistaitojaan ja saa lisää esiintymisvarmuutta. 

Tarkoitus on myös, että opiskelija tietää, minkälaisia taitoja missäkin esiintymistilanteissa tarvitaan, 

ja oppii arvioimaan puhe-esityksiä. Tavoitteena on, että opiskelija löytää itsestään halun ja ilon 

esiintyä.  

 

Keskeiset sisällöt 

Kurssilla harjoitellaan edelleen ensimmäisellä kurssilla saavutettuja taitoja sekä hyödynnetään niitä 

erityisesti esiintymistilanteissa. Kurssilla opetellaan puheen elävöittämistä, yleisön kiinnostuksen 

herättämistä ja ylläpitämistä sekä puheella vaikuttamista. Harjoituskohteena on myös tunnetilojen 
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välittäminen ja herättäminen äänenkäyttöä omaa kehoa ja muita ilmaisukeinoja hyödyntäen. Kurs-

silla tutustutaan erilaisiin esiintymisen muotoihin, esimerkiksi puheen pitämiseen, juontamiseen, 

stand up -komiikkaan sekä monologin, runon ja/tai proosatekstin esittämiseen. 

 

3. Keskinäisviestintä (PU3) 

 

Tavoitteet 

Tavoitteena on, että opiskelija oppii kahdenvälisessä viestinnässä ja ryhmäviestinnässä tarvittavia 

taitoja ja saa valmiuksia osallistua tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisiin vuorovaikutusti-

lanteisiin. Kurssilla pyritään siihen, että opiskelija tulee tietoiseksi ryhmädynamiikasta ja keskinäis-

viestinnän ominaispiirteistä sekä niiden merkityksestä ihmissuhteissa. Pyrkimyksenä on, että opis-

kelija innostuu kehittämään ja ylläpitämään sosiaalisia taitojaan. 

 

Keskeiset sisällöt 

Kurssilla opiskellaan keskinäisviestinnän taitoja, kuten taitoa osallistua monipuolisesti ja joustavasti 

ryhmän toimintaan sekä taitoa valita puheenvuorojen sisältö, määrä ja ajoitus tarkoituksenmukaises-

ti. Kehitetään taitoa kuunnella ja taitoa erottaa havainnot ja tulkinnat toisistaan. Pohditaan tunteiden 

ilmaisun ja tulkinnan merkitystä ja harjoitellaan konfliktinratkaisua ja toista tukevaa viestintää. 

Kurssilla harjoitellaan soveltamaan keskinäisviestinnäntaitoja esimerkiksi keskustelussa, väittelys-

sä, neuvottelussa ja haastattelussa. 

 

4. Tarinankerronta (PU4) 

 

Tavoitteet 

Tavoitteena on, että opiskelija kehittää tarinankerronnan taitojaan ja tutustuu tarinankerrontaan tai-

demuotona ja yhteisöllisen kanssakäymisen välineenä.  Pyritään siihen, että opiskelija oppii hah-

mottamaan omaa elämäänsä, ympäristöään ja kulttuuriperimäänsä tarinallisesti sekä oppii kerto-

maan erityyppisiä tarinoita.  

 

Keskeiset sisällöt 

Kurssilla kerrotaan sekä fiktioon että reaalimaailmaan perustuvia tarinoita ja tarkastellaan todelli-

suuden ja kuvitellun rajaa. Kurssilla tehdään improvisaatioharjoituksia ja harjoitellaan valmiin tari-

nan muokkaamista suulliseen muotoon. Harjoitellaan ja tarkastellaan erilaisten  kielenkoodien, ker-

tojanäkökulmien  ja tyylien käyttämistä tarinankerronnassa sekä kehitetään taitoa muokata tarinan 

rakennetta ja taitoa elävöittää  kerrontaa. 

 

5. Puheilmaisun erikoistumisopinnot (PU5) 

 

Tavoitteet 

Tavoitteena on, että opiskelija syventää puheviestinnän osaamistaan valitsemallaan osa-alueella. 

Tarkoitus on, että opiskelija harjaantuu itsenäiseen työskentelyyn ja saa opintoihinsa yksilöllistä 

ohjausta. 

 

Keskeiset sisällöt 

Erikoistumisopinnot voi toteuttaa yksin, parityönä tai ryhmänä. Opinnot koostuvat työprosessista 

sekä tuotoksesta, joka voi olla muun muassa taiteellinen tai viihteellinen esitys, julkinen puhe, kes-

kustelu tai väittely, kuunnelma, videoesitys tai tutkielma. Erikoistumisopinnot voidaan integroida 

muihin oppiaineisiin. 
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SOVELTAVAT KURSSIT 

 

6. Puheilmaisun produktio (PU6) 
Kurssin tavoitteena on toteuttaa puheilmaisullinen produktio valmistusprosessista esitykseen. Pro-

duktio voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja/tai koulun ulkopuolisten yhteistyö-

kumppaneiden kanssa. 

 

 

 

7. Puheilmaisun erityiskurssi (PU7) 

Kurssin tavoitteena on perehtyä johonkin puheviestinnän erityisalueeseen, esimerkiksi kulttuurien 

väliseen viestintään, esiintymisjännitykseen, asiakastyössä, poliittiseen viestintään tai puheviestin-

nän ja filosofian yhteyksiin. 

  

 

7.2.22   TEATTERI 

 

 

Opetuksen tavoitteet ja arviointi 

 

Seuraavassa on esitetty luettelo keskeisistä osatekijöistä näyttämöilmaisun opiskelussa. Samoja 

kohtia käytetään myös kurssien 1-6 arviointikriteereinä.  

 

Ilmaisulliset taidot 

 esilläolo: tarve asettaa itsensä avoimesti esille ja sanottavansa välineeksi; tavoitteena tuoda 

esiin itsellään, olla ”väliaineena” 

 keskittyminen ja ilmaisuvoima: kyky päästä fiktiivisessä tilanteessa dynaamiseen, produk-

tiiviseen tilaan 

 kontakti: kyky avoimeen vuorovaikutussuhteeseen sekä vastanäyttelijöiden että katsojien 

kanssa 

 fyysinen ilmaisu: kiinnostus omaan fyysiseen instrumenttiin ja halu kehittää sitä; fyysisen 

instrumentin vapauttaminen ja hallinta 

 äänenkäyttö: äänellisen ilmaisun vapauttaminen ja hallinta; äänenkäytön kehittäminen näyt-

tämöllisten tarpeiden mukaisesti 

 

Näyttämölliset taidot 

 havaintokyky: kyky osata poimia sekä fiktiivisestä että todellisesta tilanteesta olennaisia asi-

oita ja yksityiskohtia; kyky osata käyttää tilaa ja aikaa 

 näyttämöllinen mielikuvitus ja intuitioon luottaminen: kyky keksiä ratkaisuvaihtoehtoja ja 

yhdistellä asioita näyttämöllisessä tilanteessa; kyky käyttää mielikuvia työskentelyn väli-

neenä; kyky intuitiiviseen ja kuitenkin hallittuun työskentelyyn 

 

Sosiaaliset taidot 

 sitoutuminen, motivaatio 

 aktiivisuus 

 vastuunottaminen, kyky työskennellä ryhmässä 

 

Dramaturgiset ja ohjaukselliset taidot 
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 kokonaiskuvan hahmottaminen: kyky osata pitää näkökulma kokonaisuudessa sekä nähdä 

teatteriesitys tapahtumakulkuna ja ajallisena ilmiönä 

 välineen hallinta: draamallisen tai teatterillisen muodon käyttäminen monipuolisesti ja luo-

vasti 

 analysointi: näyttämöllisten ilmiöiden erittely ja niiden merkitysten etsiminen 

 sanomisen halu: mitä ylipäänsä halutaan tuoda esiin ja miksi 

 

Teatterin opetuksen tavoitteena on kehittää edellä mainittuja taitoja ja ominaisuuksia, sekä niiden 

lisäksi lisätä opiskelijoiden teatteritietoutta ja 

tarjota mahdollisuuksia lisätä esiintymiskokemusta. 

 

Teatterin kurssien arviointi suoritetaan numeerisesti asteikolla 4-10, paitsi 1. kurssi ja soveltavat 

kurssit, jotka arvioidaan asteikolla suoritettu (S)/ hylätty (H). Kursseilla annetaan suullista palautet-

ta sekä kehitetään opiskelijan itsearviointia. Myös työpäiväkirjan pitämistä voidaan edellyttää. 

 

Kurssien 1 -2 kohdalla opiskelijaa pyritään arvioimaan suhteessa hänen omiin lähtökohtiinsa ja ke-

hitykseensä. Kurssista 3 alkaen opiskelijaa arvioidaan edellä mainitun lisäksi myös enenevässä 

määrin suhteessa taidemuodon mahdollisuuksiin. 

 

Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, ja ne on oltava suoritettuina ennen osallistumis-

ta syventäville kursseille. Kurssit 3-5 järjestetään yhtenä kokonaisuutena. Myös kurssit 1-2 voidaan 

järjestää yhtenä kokonaisuutena. Vaikka teatterin lukiodiplomin kurssille osallistuminen edellyttää 

vain kolmen kurssin suorittamista, on suositeltavaa, että opiskelija olisi suorittanut useampia syven-

täviä kursseja. Kurssit 7-9 voi suorittaa missä järjestyksessä tai opiskelun vaiheessa tahansa. 

 

PAKOLLISET KURSSIT 

 

1. Improvisaatio (TEA1) 

 

Tavoitteet 

Kurssin ensimmäisenä tavoitteena on, että opiskelija tottuu teatterille  ominaiseen ryhmätyöskente-

lyyn: että hän alkaa luottaa toisiin ja on itse luottamuksen arvoinen ja suhtautuu vakavasti sekä 

omaan että toisten työskentelyyn. Opiskelijan tulee myös tottua fiktiiviseen toimintaan, siihen, että 

hän tekee toiselle ja hänelle itselleen tehdään jotain fiktiivistä, mutta fyysisesti todellista. Keskeistä 

on harjaantua keskittymään annettuun fiktiiviseen aiheeseen ja suuntaamaan keskittymistä niin, että 

tuloksena on dynaaminen tila,  valmius toimintaan. Tämän edellytyksenä on mielikuvituksen va-

pauttaminen ja liiallisesta ennakkosuunnittelusta ja toimintaa ehkäisevästä kriittisyydestä luopumi-

nen. Tavoitteena on myös, että opiskelija harjaantuu ottamaan rohkeasti ja avoimesti kontaktia sekä 

vastanäyttelijään että katsojaan. Kaiken kaikkiaan kokonaisvaltaisella  työskentelyllä pyritään sii-

hen, että opiskelija pystyy entistä vapautuneempaan, uusia muotoja tuottavaan äänelliseen ja fyysi-

seen ilmaisuun ja arvostaa entistä enemmän itseään ja omaa kehoaan omassa käytössään olevana 

psykofyysisenä kokonaisuutena. 

 

Keskeiset sisällöt 

Kurssin aikana tehdään harjoituksia, jotka pyrkivät kehittämään edellä mainittuja valmiuksia. Alku-

puolen harjoitukset ryhmä suorittaa etupäässä samanaikaisesti; tuotosten arviointia pyritään tällä 

tavoin minimoimaan, jotta opiskelijat eivät yrittäisi löytää ”oikeita ”  ratkaisuja. Vähitellen siirry-

tään kontaktia painottaviin harjoituksiin ja tehtävien suorittamiseen niin, että osa ryhmästä voi myös 

olla katsojina. 
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Sisältöalueita voivat olla mm. ilmaisulliset harjoitteet kokonaisvaltaisena toimintana, improvisaatio 

ja mielikuvatyöskentely intuitiivisena kontaktissa toimimisena ja impulssien virran vapauttajina, 

mimiikka fyysisen ilmaisun hallinnan kehittäjänä, tanssillinen liike fyysisen ilmaisun vapauttajana 

sekä erilaiset pelit jännitteen ja vastavoiman luojina. 

 

Arviointi 

Arvioinnissa keskitytään ilmaisullisiin, näyttämöllisiin ja sosiaalisiin taitoihin (mainittu edellä). 

Opiskelija saa jatkuvaa palautetta sekä opettajalta että muilta opiskelijoilta. Kurssin päätyttyä käy-

dään opiskelijan ja opettajan välinen palautekeskustelu. Kurssi arvostellaan asteikolla suoritettu (S) 

/ hylätty (H). 

 

2. Kohtausharjoittelu (TEA2) 

 

Tavoitteet ja sisältö 

Kurssin 1 kohdalla kuvatut osatekijät ovat kurssin pohjana, mutta työmuotona otetaan käyttöön 

kohtausharjoittelu ja roolityöskentely eli toiminta jossain määrin suljetun näyttämöllisen fiktion 

puitteissa. Harjoittelemalla kohtausta jostain näytelmästä keskitytään tarkastelemaan teatterin kieltä, 

toiminnan suhdetta tilaan ja aikaan sekä näyttämöllisiä strategioita (roolihenkilöiden pyrkimykset ja 

asenteet, roolihenkilöiden väliset suhteet jne.). Keskeistä on kuitenkin säilyttää kosketus omaan, 

avoimeen ilmaisuun. 

 

Arviointi 

Arvioinnissa keskitytään ilmaisullisiin, näyttämöllisiin ja sosiaalisiin taitoihin. Opiskelija saa jatku-

vaa palautetta sekä opettajalta että muilta opiskelijoilta. Kurssin päätyttyä käydään opiskelijan ja 

opettajan välinen palautekeskustelu. Kurssi arvostellaan asteikolla 4-10. 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

3. Teatteriesityksen suunnittelu (TEA3) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on kurssien 1 ja 2 kohdalla mainittujen tavoitteiden lisäksi perehdyttää opiskeli-

ja kokonaisen teatteriesityksen suunnitteluun.  

 

Keskeiset sisällöt 

Kurssilla lähdetään liikkeelle esityksen tematiikasta: mitä ja kenelle esitys haluaa puhua. Tekstinä 

käytetään joko valmista käsikirjoitusta tai teksti kirjoitetaan itse; joka tapauksessa dramaturginen 

työ on seuraava askel: tekstimateriaali pitää saada palvelemaan temaattisia tarkoitusperiä ja se tulee 

sovittaa esittävälle ryhmälle ja kohdeyleisölle sopivaksi. Tehdään työnjako: nimetään ohjaaja (joko 

opettaja tai joku opiskelijoista) ja näyttelijät sekä lavastuksen, puvustuksen, maskeerauksen, valo- ja 

äänisuunnittelun ja toteutuksen, koreografian jne. vastuuhenkilöt. Tehdään alustavia harjoituksia 

liittyen esityksen tematiikkaan, estetiikkaan ja henkilöasetelmaan, joiden perusteella tehdään rooli-

jako. 

 

Arviointi 

Kurssin arvioinnissa huomioidaan ilmaisulliset, näyttämölliset, sosiaaliset, dramaturgiset ja ohjauk-

selliset taidot. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta sekä opettajalta että muilta opiskelijoilta. Kurssi 

arvostellaan asteikolla 4-10. 
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4. Teatteriesityksen harjoittelu (TEA4) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on kurssien 1 ja 2 kohdalla mainittujen tavoitteiden lisäksi perehdyttää opiskeli-

ja teatteriesityksen harjoitteluun. 

 

Keskeiset sisällöt 

Kurssi kattaa estetiikka-, roolityö- ja kohtausharjoitukset sekä läpimenot. Työryhmätyöskentely 

puvustuksen, lavastuksen jne. alueilla jatkuu.  

 

Arviointi 

Kurssin arvioinnissa huomioidaan ilmaisulliset, näyttämölliset, sosiaaliset, dramaturgiset ja ohjauk-

selliset taidot. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta sekä opettajalta että muilta opiskelijoilta. Kurssi 

arvostellaan asteikolla 4-10. 

 

5. Teatteriesitys ja yleisö (TEA5) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on kurssien 1 ja 2 kohdalla mainittujen tavoitteiden lisäksi tuoda kursseilla 3-4 

valmistettu teatteriesitys yleisön eteen. 

 

Keskeiset sisällöt 

Kurssi kattaa tekniset läpimenot, kenraaliharjoitukset, esitykset ja purun. Lavastus, puvustus, valot 

ja äänet saatetaan valmiiksi ja roolityöt viimeistellään. Esityksissä harjaannutaan yleisön kohtaami-

seen. Esitysten jälkeinen arviointi on tärkeä osa kurssia: miten esitys tavoitti yleisönsä jne.  

 

Arviointi 

Kurssin arvioinnissa huomioidaan ilmaisulliset, näyttämölliset, sosiaaliset, dramaturgiset ja ohjauk-

selliset taidot. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta sekä opettajalta että muilta opiskelijoilta. Kurssi 

arvostellaan asteikolla 4-10.  

 

6.  Näyttelijän/ohjaajan yksilöllinen harjoittelu (TEA6) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventyy joko ohjaajantyöhön tai johonkin näyttelijänilmai-

sun metodiin, joka tuo olennaisesti uuden näkökulman lähestyä roolia tai antaa mahdollisuuden 

pitemmälle vietyyn yksilölliseen roolityöhön. Kurssin suorittaminen vaatii opiskelijalta aiempaa 

suurempaa itsenäisyyttä työskentelyssä, ja tavoitteena on oppia tekemään itsenäisiä taiteellisia rat-

kaisuja, perustelemaan niitä ja kantamaan vastuuta niistä. Opiskelija harjaantuu myös palautteen 

antamisessa ja teatteriesitysten arvioinnissa. 

 

Keskeiset sisällöt 

Työskentely on sekä ryhmä- että yksilötyöskentelyä. Opiskelija hyödyntää aiempien kurssien sisäl-

töjä soveltaen niitä nyt itsenäisempään työskentelyyn. Kurssilla voidaan valmistaa teatteriesitys 

esimerkiksi musiikin syventävän tai soveltavan kurssin kanssa. Opetuksessa voidaan käyttää vierai-

lijoina kyseessä olevan sisältöalueen asiantuntijoita. 

 

Arviointi 

Kurssin arvioinnissa huomioidaan ilmaisulliset, näyttämölliset, sosiaaliset, dramaturgiset ja ohjauk-

selliset taidot. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta sekä opettajalta että muilta opiskelijoilta. Kurssin 
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päätyttyä käydään opiskelijan ja opettajan välinen palautekeskustelu. Kurssi arvostellaan asteikolla 

4-10. 

 

 

7. Teatterin traditiot ja käytänteet (TEA7) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on luoda opiskelijalle kokonaiskuva teatterin kehityksestä ja sen lainalaisuuksis-

ta. Keskeistä on havaita, kuinka varhaisempia teatteritraditioita hyödynnetään nykyisessä teatterin 

tekemisessä, kuinka nykyteatteri on muodostunut näiden traditioiden summana.  

 

Sisällöt 

Kurssilla käsitellään teatterin keskeisiä aikakausia ja suuntauksia käytännönläheisestä näkökulmas-

ta. Tarkastelun kohteina ovat traditioiden käytänteet eli esim. näyttelemiseen ja skenografiaan liit-

tyvät kysymykset sekä näytelmäkirjallisuus. Käsiteltäviä aiheita voivat olla mm. rituaaliteatteri, 

renessanssidraama, klassismi, romantiikka ja realismi sekä modernin teatterin suuntaukset. 

 

Arviointi 

Kurssi arvostellaan asteikolla 4-10. Arvioinnissa painotetaan tiedollisia kriteerejä, osallistumista 

keskusteluun ja aktiivisuutta oman teatterikäsityksen kehittämisessä. 

 

 

8. Näyttelijän harjoittelun teoria (TEA8) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva näyttelijän harjoittelua koskevista kysymyksis-

tä. Keskeistä on havaita, kuinka erilähtöisetkin käsitykset kiertyvät samojen kysymysten ympärille. 

Opiskelijalla on mahdollisuus syventyä itseään erityisesti  

kiinnostaviin käsityksiin. 

 

Sisällöt 

Kurssilla käsitellään eri ajatussuuntia ja harjoitustraditioita edustavien kirjoittajien ajatuksia. Tällai-

sia kirjoittajia ovat mm. Zeami, Denis Diderot, Konstantin Stanislavski, Vsevolod Meyerhold, Ber-

tolt Brecht, Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, Keith Johnstone, Robert Cohen, Tadashi Suzuki ja 

Jouko Turkka. Myös tämänhetkiseen näyttelijän harjoitteluun luodaan katsaus. Käsiteltäviä aiheita 

ovat mm. näyttelijän harjoitusmenetelmät, fyysisen, psykofyysisen ja psyykkisen osuus näyttelijän-

työssä, näyttämöllinen ajattelu ja näyttelijä-katsoja -suhde.  

 

Arviointi 

Kurssi arvostellaan asteikolla 4-10. Arvioinnissa painotetaan tiedollisia kriteerejä, osallistumista 

keskusteluun ja aktiivisuutta oman teatterikäsityksen kehittämisessä. 

 

 

9. Ohjaamisen teoria ja käytäntö (TEA9)  

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus luoda omakohtainen suhde ohjaamiseen, 

"päästä ohjaamisen alkuun". Koska ohjaaminen on hyvin henkilökohtainen tapahtuma, voidaan ai-

noastaan tarjota työkaluja ja tilaisuus työskennellä demonstraatiotyyppisessä tilanteessa; muu on 

opiskelijasta itsestään ohjautuvaa. 
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Sisällöt 

Teoriaosuudessa käydään läpi ohjaamisen teoreettisia perusteita ja laaditaan esimerkinomainen oh-

jaajan muistilista. Demonstraatio-osuudessa kukin opiskelija ohjaa pienimuotoisen esityksen, josta 

hän saa palautetta sekä opettajalta että muulta ryhmältä. 

 

Arviointi 

Kurssi arvostellaan asteikolla 4-10. Arvioinnissa painotetaan erityisesti aktiivisuutta työskentelyssä 

ja oman teatterikäsityksen kehittämisessä sekä tiedollisia kriteerejä. 

 

 

SOVELTAVAT KURSSIT 

 

10. Teatterin lukiodiplomi (TEA10) 

 

Tavoitteet 

Teatterin lukiodiplomin tavoitteena on aikaansaada taiteellinen oppimisprosessi, jossa pyritään 

• draamallisten ja teatteri-ilmaisullisten taitojen vahvistamiseen 

• kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen kartuttamiseen 

• itsearvioinnin kehittämiseen. 

 

Keskeiset sisällöt 

Opiskelija valmistaa ryhmässä tai yksin esityksen tai opinnäytteen, jossa hän pyrkii osoittamaan 

draamallista ja teatteri-ilmaisullista osaamistaan. Opiskelija ottaa työnsä aiheen annetuista ehdotuk-

sista ja valitsee itse näkökulman ja toteuttamistavan. Jotta opiskelija voi osallistua diplomikurssille, 

vähintään kolme (mutta on suositeltavaa, että 5-6) teatterin kurssia tulee olla suoritettuina. 

 

Arviointi 

Raati katsoo esityksen ja arvioi opiskelijan draamallisia ja teatteri-ilmaisullisia taitoja. Kriteereinä 

ovat dramaturgiset, ilmaisulliset ja esteettiset taidot. 

Oma opettaja seuraa työprosessia ja voi asettaa työskentelyyn liittyviä kysymyksiä, mutta vastuu 

työn etenemisestä ja taiteellisista valinnoista on opiskelijalla. Prosessin aikana pitämästään työpäi-

väkirjasta opiskelija laatii tiivistelmän. Esityksen jälkeen opiskelija arvioi myös suullisesti suoritus-

taan. Seurannan, tiivistelmän ja suullisen itsearvioinnin avulla raati pyrkii arvioimaan opiskelijan 

kommunikaatio- ja sosiaalisia taitoja sekä itsearviointikykyä ottaen huomioon työsuunnitelman to-

teutumisen. 

 

Teatterin lukiodiplomikurssi arvioidaan asteikolla suoritettu (S) / hylätty (H). Diplomityöstä opiske-

lija saa erillisen todistuksen, jossa työ on arvioitu asteikolla 1-5. Arviointiin kuuluu oleellisesti 

myös tekijöiden ja raadin välinen palautekeskustelu. 

 

Muu soveltava kurssi (TEA11) 

 

Esimerkiksi jokin seuraavista: 

 

 Näyttelijän yksilöllisen harjoittelun jatkokurssi 

 Teatteripuvustus 

 Maskeeraus 

 Tuotanto, tiedotus, markkinointi 

 Musiikkiteatteri 
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 Improvisaatioteatteri 

 Fyysinen teatteri 

 Mimiikka 

 Commedia dell´arte 

 

Kurssit voidaan toteuttaa yhteistyönä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.  

 

 

 

7.2.23   MEDIA 

 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Oppiaineessa Media opiskellaan joukkoviestinnän tietoja ja taitoja sekä kehitetään mediatyössä tar-

vittavia ilmaisullisia teknisiä, sisällöllisiä ja käsitteellisiä valmiuksia. Opiskelun tarkoituksena on 

oman persoonallisen ilmaisun löytäminen, eri välineiden tuntemus sekä ympäröivän todellisuuden 

tutkiminen median keinoja käyttäen. Tavoitteena on opiskelijan kasvaminen luovaksi ja kriittiseksi 

viestijäksi ja vastaanottajaksi.  

 

Media-oppiaine tarjoaa välineitä yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja oman mielipiteen ilmaisemi-

seen. Oppiaine antaa myös mahdollisuuden ilmaista tunteita ja näkemyksiä taiteellisen työskentelyn 

kautta.  

 

Media-oppiaine toteuttaa laajasti viestintä- ja mediaosaamisen valtakunnallista aihekokonaisuutta. 

Lisäksi median kursseihin ja harjoitustöihin liittyy vaihtelevasti kaikkien aihekokonaisuuksien sisäl-

töjä.  

 

Opetusjärjestelyt ja arviointi 

 

Median opinnot voivat koostua keskusteluista, harjoitustöistä, analyysitehtävistä, luennoista, tutus-

tumiskäynneistä ja yhteistyöprojekteista eri mediatahojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kans-

sa. Joillakin kursseilla oppitunteja saatetaan siirtää lukujärjestyksestä poiketen ja opetusta voidaan 

järjestää myös koulun ulkopuolella. Kurssien ME2, ME3, ME4, ME5 ja ME6 sekä soveltavien 

kurssien opinnot saattavat jakautua useammalle jaksolle. 

 

Median kurssit arvostellaan numeroin asteikolla 4-10. Päättötodistuksen loppuarvosana arvioidaan 

samalla asteikolla.  Soveltavat kurssit voidaan kurssikohtaisesti arvioida myös suoritusmerkinnällä 

hyväksytty (S) / hylätty (H). Hylätty kurssi on käytävä uudestaan. Media-oppiaineen kursseja ei 

suositella opiskeltavan itsenäisesti. Muualla suoritettujen mediaopintojen korvaavuudesta tulee 

neuvotella opettajan kanssa.  

 

Arviointi perustuu työskentelyn aktiivisuuteen ja suoritettuihin harjoitustehtäviin. Arvioinnissa ote-

taan huomioon opiskelijan lähtötaso ja henkilökohtainen kehitys.  

 

Kurssien suorittaminen 

 

Median kursseista ME1 suositellaan käytäväksi ennen muita kursseja. oppimäärän arvioimiseksi 

päättötodistuksessa ja sitä suositellaan ensimmäisenä käytäväksi kurssiksi. ME4 tulee mielellään 
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suorittaa ennen ME6 -kurssia, poikkeavasta suoritusjärjestyksestä on neuvoteltava opettajan kanssa. 

Muuten opiskelija voi valita kursseja haluamassaan järjestyksessä. 

 

 

PAKOLLINEN KURSSI 

 

1. Median perusteet (ME1) 

 

Kurssin tavoitteena on lisätä median toimintatapojen ja mediaetiikan tuntemusta sekä kehittää kriit-

tistä mediakielitaitoa. Tarkoituksena on perehtyä nykyiseen viestintätodellisuuteen ja tutustua sovel-

tuvin osin myös medioiden historiaan. Kurssilla käydään läpi eri medioiden ilmaisukeinoja pääpir-

teissään. Tarkoituksena on problematisoida lähettäjien, medioiden ja vastaanottajien suhteita. Jouk-

koviestinnän etiikka sekä sanomien ja todellisuuden suhde ovat opetuksen keskeisiä alueita. 

 

Kurssilla tarkastellaan median kehitystä sekä median, yhteiskunnan ja yksilön suhdetta. Viestinnän 

ja todellisuuden suhdetta tarkastellaan muun muassa tekemällä pieniä harjoitustöitä, keskustelemal-

la sekä analysoimalla sisältöjä eri välineissä. Lisäksi työstetään mainonnan kieltä ja keinoja sekä 

tarkastellaan mediataloutta. Kurssilla pyritään tekemään ainakin yksi vierailukäynti. 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

2. Lehtityö (ME2) 

 

Kurssin tavoitteena on opiskelijan oman journalistisen kirjoitustavan löytäminen. Kurssilla pyritään 

harjoittamaan erilaisia lehtitekstityyppejä mahdollisimman monipuolisesti. Opiskelu painottuu 

omaan tekemiseen, ryhmätyöskentelyyn sekä juttujen kirjoittamiseen ja arviointiin. Kurssilla pyri-

tään järjestämään myös vierailuja ja harjoittelumahdollisuuksia lehtitaloihin.  

 

Kurssi tutustuttaa opiskelijat lehtimaailman toimintatapoihin ja lehdentekoprosessiin. Sanoma- ja 

aikakauslehdistöä tarkastellaan osana joukkotiedotusta: tiedonvälittäjänä, yhteiskunnallisen vallan-

käytön valvojana sekä sananvapauden ja keskustelun edistäjänä. Kurssilla harjoitellaan jutun ideoi-

mista ja kirjoittamista erilaisiin lehtiin. Myös jutun kuvittaminen ja taitto voivat olla tarkasteltavina, 

mutta näihin asioihin on mahdollista tarkemmin perehtyä KU3-kurssilla. Kurssilla arvioidaan val-

miita juttuja, lehdistön kokonaisratkaisuja ja linjauksia sekä pohditaan lehdistön työskentelytapoja 

ja etiikkaa. 

 

3. Radiotyö (ME3) 

 

Kurssin tavoite on perehdyttää opiskelijat radiotyöskentelyyn. Tavoitteena on hahmottaa radion 

luonnetta viestimenä, tutustua radion nykytilanteeseen ja kehitykseen sekä oppia radion ilmaisukei-

noja, pelisääntöjä ja radiojournalismin perusteita. Tarkastellaan aikamme radiotarjontaa ja myös 

uusia mahdollisuuksia tehdä ja lähettää radio-ohjelmia. 

 

Opiskelun pääpaino on radiotyön harjoittelussa: oman radiojutun suunnittelussa, toteutuksessa, tal-

lennuksessa ja editoinnissa sekä pienryhmissä tehtävän radio-ohjelman ideoinnissa, käsikirjoituk-

sessa ja toteutuksessa. Tavoite on kehittää ja tutkia omaa ilmaisua. Työvälineiksi opiskellaan radion 

välinekieltä: ääntä, puhetta, ajankäyttöä, kontaktia ja musiikin merkitystä. Harjoitellaan muun mu-

assa haastattelemista, juontamista ja radiolähetyksen toimittamista. Kurssilla pyritään tekemään 

myös vierailuja. 
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4. Dokumentaarinen elokuva- ja televisiotyö (ME4) 

 

Kurssilla opiskellaan ja harjoitellaan dokumentaarista elokuva- ja televisiokerrontaa. Kurssi antaa 

perustiedot ja -taidot liikkuvan kuvan ilmaisukeinoista ja videokuvauskalustolla ja editointilaitteilla 

työskentelystä. Opiskelija tutustuu ohjelmanteon työprosessiin. Opiskelu painottuu omaan tekemi-

seen: dokumentin ideointiin ja käsikirjoittamiseen, ennakkosuunnitteluun, kuvauksiin ja leikkaami-

seen. Tavoitteena on, että opiskelija löytää liikkuvan kuvan mahdollisuudet monenlaisten asioiden 

tutkimisen ja esittämisen sekä itseilmaisun välineenä.   

 

Kurssityönä tehdään lyhyt dokumenttielokuva tai journalistinen dokumenttiohjelma. Kurssilla käy-

dään läpi dokumenttielokuvan ilmaisukeinoja, rakenteita, sisältöjä ja historiaa, ja pohditaan ohjel-

mantekijän taiteellisia ja yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia ja vastuuta. 

  

5. Elokuva-analyysi (ME5) 

 

Kurssin tavoitteena on elokuvan kriittisen ja nautittavan lukutaidon kehittäminen. Tarkoituksena on 

perehdyttää opiskelijat elokuvan perusteoriaan ja elokuvan tulkintaan.  Kurssilla käydään läpi elo-

kuva-analyysin perusteita ja pyritään kehittämään ja laajentamaan katsomiskokemusta.  

 

Kurssilla tarkastellaan elokuvakerrontaa sekä elokuvan lajityyppejä ja niiden kehitystä.  Elokuva-

instituutiota ja katsomiskokemusta käsitellään eri näkökulmista. Elokuva-analyysiä harjoitellaan 

katsomalla ja tulkitsemalla elokuvaa. Kurssilla sivutaan elokuvatutkimusta ja kukin opiskelija valit-

see itseään kiinnostavan tutkimuskohteen. 

 

5. kurssi voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa televisioanalyysikurssina (ME5T). 

 

Kurssin tavoitteena on hahmottaa television luonnetta tiedonvälittäjänä, vaikuttajana ja elämysten 

tarjoajana. Tarkoituksena on oppia analysoimaan TV-tarjontaa ja TV –ilmaisun erityispiirteitä.  

 

Opinnoissa käsitellään kuvan ja sanan suhdetta, television kerrontaa sekä faktan ja fiktion osuutta 

kerronnassa. Kurssilla tutustutaan television vaikuttamiskeinoihin ja pohditaan vastaanoton näkö-

kulmaa. Tarkastellaan eri ohjelmatyyppejä ja niiden kehitystä. 

 

6. Fiktiivinen elokuva- ja televisiotyö (ME6) 

 

Kurssilla opiskellaan ja harjoitellaan fiktiivistä elokuva- ja televisiokerrontaa. Kurssilla käsitellään 

soveltuvin osin seuraavia osa-alueita: käsikirjoitus ja tuotannonsuunnittelu, kuvasuunnittelu ja ku-

vaus, valaisu, ohjaus, puvustus ja lavastus, maskeeraus, näyttelijäntyö, äänisuunnittelu, äänitys ja 

äänen jälkikäsittely sekä leikkaus ja kuvan jälkikäsittely. Tarkoitus on syventää elokuvan ilmaisu-

keinojen hallintaa ja teknistä osaamista ja käyttää niitä entistä määrätietoisemmin omassa työsken-

telyssä.  

 

Opiskelun pääpaino on elokuvaprojektin toteutuksessa. Kurssityönä tehdään lyhyt fiktioelokuva tai 

muu fiktiivisen elokuvan ilmaisukeinoja hyödyntävä teos, kuten esimerkiksi musiikkivideo, ani-

maatio, taidevideo, mainos, käsikirjoitus tai televisiosarjan jakso. Opiskelija tutustuu fiktiivisen 

elokuva- tai televisiotuotannon työtehtäviin ja työnjakoon. Kurssilla käsitellään myös opiskelijoita 

koskevia elokuvan ja televisiotyön koulutusmahdollisuuksia, rahoitus- ja levityskanavia, tekijänoi-

keuksia sekä elokuvakulttuurin harrastemahdollisuuksia. Lisäksi pyritään järjestämään vierailu- ja 

tutustumiskäyntejä. 
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SOVELTAVAT KURSSIT 

 

7. Media tutuksi (ME7) 

Kurssilla lähestytään eri medioita tutustumalla niiden sisältöihin ja toimintatapoihin. Opiskelijat 

tutustuvat kukin omaan mediataloonsa yhteisesti sovitusta näkökulmasta, ja jokaiselle opiskelijalle 

järjestetään harjoittelu- ja tutustumisjakso tässä välineessä. Tämän tutustumisen perusteella annettu-

jen tehtävien pohjalta opiskelija tuottaa raportin muulle ryhmälle esitettäväksi ja analysoitavaksi. 

Tälle kurssille voivat osallistua kaikkien vuosikurssien opiskelijat. 

 

8. Median lukiodiplomi (ME8) 

Kurssilla on mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen lukiodiplomi. ME1 -kurssin lisäksi diplomiin 

vaaditaan kolme pohjakurssia. Pohjakursseiksi soveltuvista kursseista on sovittava opettajan kanssa. 

 

Lukiodiplomityö toteutetaan itsenäisesti opettajan valvonnassa siten, että aihe sovitaan opettajan 

kanssa ja opettaja seuraa työn edistymistä. Valmiiseen työhön liitetään opiskelijan työpäiväkirja. 

Diplomityön arvioivat sekä ohjaava opettaja että ulkopuolinen media-alan asiantuntija. Työ arvioi-

daan asteikolla 1-5.  

 

 

7.2.24   TANSSI 

 

 

Tanssin tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus harrastaa tanssia pitkäjänteisesti sekä ke-

hittää opiskelijan taidollisia ja tiedollisia valmiuksia. Tavoitteena on antaa opiskelijalle monipuoli-

nen näkemys tanssista ja siihen liittyvistä asioista. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan hen-

kistä kasvua, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Opetuksen perustana on käsitys ihmisestä ruumiillisena 

ja henkisenä kokonaisuutena. Tanssissa otetaan huomioon opiskelijoiden yksilölliset erot ja tuetaan 

opiskelijan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan.  

 

Tanssinopetuksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa löytämään oma keho ilmaisun välineenä. Pyrki-

myksenä on tukea opiskelijan henkistä kasvua, lisätä hänen kehollista tietoisuuttaan ja sen avulla 

vahvistaa opiskelijan oman identiteetin muotoutumista. Pyrkimyksenä on kehittää tanssissa tarvitta-

via fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja tasapainoisesti ja monipuolisesti. Opetuksen ta-

voite on rohkaista opiskelijan luovuutta ja persoonallisuutta fyysis-motorisella alueella ja kehittää 

opiskelijan itsetuntemusta ja ymmärrystä mm. kehon ja mielen yhteyden kautta. Tavoitteena on 

tukea opiskelijan itsetuntoa ottamalla huomioon yksilön keholliset ja psyykkiset lähtökohdat sekä 

kehitysvaiheet. 

Tanssi kasvattaa ja kehittää opiskelijan kykyä ymmärtää liikkeen estetiikkaa.  Tanssi tutustuttaa 

opiskelijan niin tanssinopettajien, koreografien kuin tanssiteattereiden työskentelyyn sekä antaa 

tietoa tanssijan ammattiin johtavista koulutusmahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla. Tanssin 

pyrkimyksenä on edistää toiminnassaan yhteistyötä tanssinopetusta antavien ja muiden taideoppilai-

tosten kanssa sekä kehittää kansainvälistä yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. 

 

Yleiset tavoitteet 

Tanssin opetuksen tavoitteena on 

 kehittää tanssissa tarvittavia fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja, tasapainoisesti ja 

monipuolisesti 
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 kannustaa persoonalliseen ilmaisu- ja liikekieleen sekä pitkäjänteiseen työskentelyyn 

 tukea opiskelijan itsetuntoa, huomioiden yksilön keholliset ja psyykkiset lähtökohdat sekä 

kehitysvaiheet 

 luoda opetustilanteissa myönteinen ilmapiiri ja kehittää oppilaan kykyä toimia vuorovaiku-

tuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa  

 tukea opiskelijan henkistä kasvua, lisätä hänen kehollista tietoisuuttaan ja sen avulla vahvis-

taa opiskelijan identiteetin muotoutumista 

 kehittää opiskelijan itsetuntemusta sekä ymmärrystä muista ihmisistä ja ympäröivästä maa-

ilmasta 

 avartaa opiskelijan käsitystä taiteen monimuotoisuudesta ja tukea hänen yksilöllisen näkö-

kulmansa kehittymistä taiteessa. 

 

Arviointi 

Kurssit arvioidaan käyttäen numeroarvosanoja 4-10. Arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat asiat: 

opiskelijan aktiivisuus ja vastuullisuus, asennoituminen sekä taidot ja tiedot. 

  

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

1. ”Matka kehon kaupunkiin – kehon matka kaupunkiin” (TA1) 

 

Ensimmäisellä kurssilla opitaan tanssin peruselementit (tila, aika, muoto, energia, dynamiikka). 

Kurssin tavoitteena on oman kehonkuvan ja kehon kielen löytäminen. Improvisatoriset ilmaisuhar-

joitukset ovat olennainen osa kurssin sisältöä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii ottamaan huomi-

oon kehon rakenteen ja liikkumisen periaatteet omassa tanssi-ilmaisussaan. 

 

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa havainnoimaan ja analysoimaan omaa ja toisen liikettä. 

Tavoitteena on tarkastella kehon toimintaa luovan ilmaisun välineenä. Liikeimprovisaatiot, erilaiset 

liikekokeilut, rytmit, mielikuvat ja tanssisarjat ovat tapoja tuottaa liikettä. Kurssina aikana työsken-

nellään yksin ja pareittain kuunnellen kehon viestejä. 

  

Ekskursioiden tarkoitus on oppia havainnoimaan liikettä ja olemisen tapoja suhteessa ympäristöön. 

Mitä liikkeelle tapahtuu, kun tila muuttuu esimerkiksi puistoksi, kaduksi tai toriksi? Tanssitila 

muuttuu – muuttuuko liike ja kokemus siitä?  

 

2. ”Ote itseen, kontakti toiseen” (TA2) 

 

Kurssin tarkoituksena on akrobatian perustaitojen harjoittaminen. Fyysis-motoristen harjoitusten 

avulla on tavoitteena kehittää muun muassa koordinaatiota, tasapainoa ja rytmitajua. Ryhmässä 

käydään läpi kuperkeikat, käsilläseisonta, kärrynpyörä, puolivoltti ja erilaisia pyramidiharjoituksia. 

Parityöskentelyn tavoitteena on opetellaan oikeat ja  turvalliset tukiotteet.  Ketteryyttä ja rentoutta 

sekä painon jakautumista kehon eri osille harjoitellaan muun muassa syliin hypyillä ja kantamisilla. 

Näiden harjoitusten tavoitteena on opetella fyysisten ominaisuuksien lainalaisuudet ja oppia hyö-

dyntämään niitä myös omatoimisessa harjoittelussa. 

 

Tavoitteena on oppia työskentelemään vastuullisesti sekä luottamaan paritoverin apuun vaikeitakin 

liikesarjoja suoritettaessa.  

 

3. ”Tanssia, tanssia” (TA3)  
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Kolmannella kurssilla keskitytään nykytanssiin. Kurssin tavoitteena on tutustua itse tanssimalla 

nykytanssin keskeisiin suuntauksiin ja harjoituskäytäntöihin. Tavoitteena on kehittää opiskelijan 

tanssillista ajattelua ja ymmärtämystä sekä tekniikan että liikkeen ilmaisullisen muodon avulla. 

 

Kurssilla käydään läpi nykytanssin tekniikan perusteita. Painopiste on liikkeen kokemisessa ja ke-

hon painon tuntemisessa sekä liikkeen ja musiikin vuorovaikutuksessa. Kurssin tavoitteena on tek-

nisten taitojen lisäksi herkistyä liikkeen kokemiseen. Kurssilla harjoitellaan erilaisia tanssisarjoja, 

improvisoidaan ja tehdään erilaisten liikeaihioiden ja –ideoiden kautta myös opiskelijoiden omia 

liikesarjoja. Liikkeen virtaavuus sekä erilaiset liikkumiset tilassa ovat kurssin keskeisiä sisältöjä.  

 

Kolmannella kurssilla tutustutaan myös nykytanssin harrastusmahdollisuuksiin Helsingissä. 

 

4.  ”Elämää estradilla” (TA4) 

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tanssiteoksen valmistamisessa vaadittavia taitoja ja tie-

toja sekä taiteiden työtapoja. Tavoitteena on esiintymisvalmiuden oppiminen ja persoonallisen il-

maisutavan kehittäminen jo opitun tekniikan avulla. Opiskelija harjaantuu esiintymään sekä yksilö-

nä että ryhmän jäsenenä. 

 

Neljännen kurssin yksi tavoite on, että opiskelija tottuu itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskente-

lyyn niin harjoittelun aikana kuin esiintymistilanteissa.  

 

Kurssilla syvennytään koreografian tekemiseen koulun juhlaan, studioteatteriin tai koulun tapahtu-

maan. Esityksen muoto riippuu ryhmän koosta, kiinnostuksen kohteista sekä tapahtuman teemasta. 

Kurssilla harjoitellaan koreografista prosessia sekä esiintymistä.  Ryhmä ideoi yhdessä esityksen 

puvustuksen ja lavastuksen ja huolehtii tekniikasta opettaja taustatukenaan. Opiskelija oppii arvos-

tamaan omaa ja muiden työtä. 

 

 

SOVELTAVAT KURSSIT 

 

5. Jazztanssi perustaso (TA5) 

 

Kurssin tavoitteena on rytmitajun ja liikemuistin kehittäminen sekä jazztanssi-tyylin omaksuminen. 

Oman kehon mahdollisuuksien löytäminen ja persoonallisen tanssityylin etsiminen ovat kurssin 

keskeisiä sisältöjä. Tavoitteena on erilaisten liikelaatujen kokeileminen ja ymmärtäminen sekä tans-

sin ja musiikin yhteyden hakeminen. Viidennellä kurssilla keskitytään myös mielikuvien hyödyn-

tämiseen ja omien mielikuvien luomiseen taviotellun illuusion aikaansaamiseksi. 

 

Keskeiset sisällöt 

jazz-sarjojen opettelu lyhyistä lämmittelysarjoista pitkiin tanssillisiin sarjoihin 

rytmiharjoitteet musiikin säestyksellä ja ilman 

venytys- ja lihasvoimaharjoitteet 

tanssillisuuden löytäminen toistojen ja oman harjoittelun kautta 

nopeat aksentoidut sarjat ja hengittävät adagio-sarjat 

ryhmäesiintymiset mahdollisuuksien mukaan  

 

6.  Piirileikit (TA6) 
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Kurssin tavoitteena on opiskelijalähtöisyyden korostaminen, yhteistoiminnallisuuden edistäminen ja 

koulun yhteishengen lujittaminen. Kurssin sisältönä on koulun perinteisen piirileikkisikermän op-

piminen. Piirilaululeikkien sanojen, askelmuotojen ja –kuvioiden hallitseminen helpottaa suuren 

opiskelijajoukon yhteistä tanssihetkeä. Kurssin tavoitteena on rytmitajun ja tanssillisuuden kehitty-

minen. Hyvien tapojen ja käyttäytymismuotojen vaaliminen painottuu opettajien ja opiskelijoiden 

yhteisessä joulujuhlassa. Piirileikit ovat koko koulun yhteishenkeä yhdistävä ja lujittava perinne. 

 

7. Tanssin lukiodiplomi (TA7) 

 

Lukiodiplomin sisältö ja kriteerit perustuvat opetushallituksen valtakunnallisiin ohjeisiin. Tanssin 

lukiodiplomin tarkoituksena on tukea ja kuvailla opiskelijan taiteellista kehitysprosessia, jonka pe-

rustana on pitkäjänteinen tanssin opiskelu lukion aikana. Tanssin lukiodiplomia suoritettaessa sy-

vennytään itsensä kehittämiseen tanssissa. Oppimisprosessin läpikäyminen auttaa opiskelijaa jat-

kamaan tanssinopiskelua ammatillisesti tai antaa uusia ulottuvuuksia tanssista nauttimiseen harras-

tuksena. Diplomin suorittaminen on pitkäjänteistä lukioaikaista toimintaa, missä syvennetään tans-

sitietoutta, ohjataan opiskelijan kriittistä arviointia omasta tekemisestään sekä annetaan mahdolli-

suus itsensä kehittämiseen tanssijana yksilöllisesti ja luovasti. Tanssin lukiodiplomin suorittamisen 

edellytyksenä on kolme lukion tanssikurssia. 

 

Lukiodiplomin edellytys 

Tanssin lukiodiplomi edellyttää vähintään kolmen lukion tanssikurssin suorittamista. Tanssikurssi 

tarkoittaa taidetanssiin tai liikunnalliseen ilmaisuun liittyvää kurssia, johon sisältyy koreografian 

ja/tai tanssijana esiintymisen osa-alueita. Johonkin tanssikurssiin voi sisällyttää myös suomalaista 

tanssiperinnettä kuten kansantansseja, seuratansseja ja vanhoja tansseja sekä tanssikulttuurin muita 

ilmiöitä. Mikäli opiskelija suorittaa enemmän kursseja, mainitaan nekin diplomissa.  

 

Arviointi 

Tanssin lukiodiplomi myönnetään opiskelijalle lukion opetussuunnitelman mukaisesta tavoitteelli-

sesta tanssin opiskelusta ja harrastuneisuudesta. Näyttönä tanssissa osoitetusta erityisosaamisesta 

opiskelija tekee diplomityön, joka voi olla koreografia itselle tai ryhmälle tai tanssijana esiintymi-

nen. Lisäksi opiskelija kokoaa keräilyportfolion lukion tanssikursseista sekä diplomityönsä valmis-

tusprosessista. Keskeistä on opiskelijan suorittama itsearviointi. Diplomityön esittelyssä on myös 

ulkoinen arviointi. Ulkoisen arvioinnin suorittaa opiskelijan oman tanssinopettajan lisäksi yksi ul-

kopuolinen asiantuntija. 

 

Arviointi suoritetaan sanallisesti sekä käyttäen asteikkoa hyväksytty–tyydyttävä–hyvä–kiitettävä–

erinomainen (1–5). Kriteereissä on sanallinen kuvaus hyväksytystä, hyvästä ja erinomaisesta suori-

tuksesta.  

 

 

MUUT MAHDOLLISET SOVELTAVAT KURSSIT 

 

8. Jazztanssi jatkotaso (TA8) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on 

 perustason tavoitteiden eteenpäin vieminen ja syventäminen 

 kyky analysoida omaa ja muiden liikettä 

 oman persoonallisen tyylin esiintuominen tanssissa 

 kyky luoda omia kombinaatioita 
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 tanssitietouden laajentaminen 

 kyky kuunnella omaa kehoa ja huoltaa sitä tarvittavilla harjoituksilla 

 esiintymistaidon harjaannuttaminen 

 omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen. 

 

Keskeiset sisällöt 

 omien sarjojen tekeminen 

 esiintymistaidon kartuttaminen ryhmässä tai yksin 

 oman tanssia tukevan harjoitusohjelman (voima ja venyvyys) tekeminen 

 

9. Eri kulttuurien tanssit (TA9) 

 

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat sekä etnisiin että suomalaisiin kansantansseihin ja tar-

jota perustaitoja ko. tanssialoilta. Tavoitteena on tutustua esimerkiksi capoeiraan, afrikkalaiseen 

tanssiin, latinalaisiin tansseihin ja suomalaisiin kansantansseihin. 

 

Keskeiset sisällöt 

 yhteisötyöskentelyn oppiminen ja interaktiivinen työskentely 

 laajentaa ilmaisukykyä eri kulttuurien tanssin kautta  

 monikulttuurisen ymmärryksen syventäminen  

 

 

7.2.25   VALO- JA ÄÄNITEKNIIKKA 

 

Valo- ja äänitekniikassa tutustutaan näyttämövalaistuksen ja lavatekniikan sekä äänentoiston ja mo-

niraitaäänittämisen perusteisiin ja työtapoihin. 

Kaikkien kurssien keskeiset työtavat ovat 

 demonstraatiot 

 yhteiset harjoitukset 

 pienryhmätyöskentely 

 itsenäinen työskentely 

 

Arvionti 

Syventävät kurssit arvioidaan numeroarvosanoilla 4–10. Soveltavien kurssien hyväksytystä suorit-

tamisesta annetaan suoritusmerkintä S.  Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus ja 

asennoituminen, vastuun ottaminen produktion onnistumisesta sekä tiedot, taidot ja niissä kehitty-

minen. 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 

1. Valotekniikan perusteet (VÄ1) 

Tutustutaan näyttämövaloihin ja muuhun lavatekniikkaan demonstraatioiden ja käytännön harjoitus-

ten kautta. Opitaan valotyöskentelyn työtapoja ja kehitetään valaistustehtävissä tarpeellisia sosiaali-

sia taitoja. 

Aihealueet 

 valaistuksen rooli näyttämöllä 

 valon ominaisuudet ja niiden hyödyntäminen käytännössä 

 valonheitintyypit 

 valopöytä ja himmentimet 
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 savukoneet ja muu käytössä oleva esitys- ja lavatekniikka 

 sähköturvallisuus 

 valokartat, kanavalistat ja muu dokumentointi 

 valojen rakentaminen ja purkaminen 

 toimiminen valaisijana itsenäisesti ja ryhmässä 

 

2. Valosuunnittelu (VÄ2) 

Kerrataan ja syvennetään peruskurssilla (VÄ1) opittuja taitoja. Perehdytään valodramaturgiaan sekä 

teatteri- että musiikkiesityksen kannalta. Tutustutaan liikkuviin valoihin. Jokainen opiskelija suun-

nittelee ja toteuttaa itsenäisen valaistusprojektin liittyen esim. teatteri-, tanssi-, puhe- tai musiikki-

esitykseen. Kurssilla toteutetaan vierailu teatteriin tai muuhun valotyöskentelyn kannalta kiinnosta-

vaan paikkaan. 

Valotekniikan perusteet (VÄ1) on oltava suoritettuna ennen tätä kurssia. 

Aihealueet 

 valotekniikan perusteiden kertaus tarvittaessa 

 teatteriesityksen ja musiikkiesityksen valodramaturgia 

 valonheitinten huolto 

 liikkuvat valot 

 itsenäinen valaistustyö 

 vierailu 

 

 

3. Äänitekniikan ja äänentoiston perusteet (VÄ3) 

Tutustutaan äänitekniikan ja äänentoiston perusteisiin. Tehdään käytännön harjoituksia ja kehitetään 

äänentoistotehtävissä tarvittavia suunnittelu- ja sosiaalisia taitoja. Kurssin lopuksi toteutetaan suu-

rehko harjoitustyö, esim. livebändin soundcheck ja miksaus. 

 

Aihealueet 

 äänen ominaisuudet 

 äänitekniikan perusteet 

 mikrofonit, mikserit, vahvistimet, kaiuttimet, efekti- ja prosessointilaitteet sekä niiden kyt-

kennät 

 äänentoistolaitteiston pystyttäminen ja purkaminen 

 lavakartat, kanavalistat ja muu dokumentointi 

 musiikkiesityksen monikanavamiksaus 

 

4. Studioäänittäminen (VÄ4) 

Tutustutaan moniraitaäänitykseen ja -miksaukseen sekä äänieditointiin tietokonepohjaisella ääni-

työasemalla. Kehitetään studiotyöskentelytaitoja. Kurssin lopuksi opiskelija toteuttaa itsenäisen 

äänitys- ja miksaustyön. 

Äänitekniikan ja äänentoiston perusteet (VÄ3) on oltava suoritettuna ennen tätä kurssia. 

 

Aihealueet 

 äänitekniikan perusteiden kertaaminen tarvittaessa 

 digitaaliäänen perusteet 

 tietokonepohjainen moniraitatallennus ja -miksaus 

 mikrofonitekniikat 

 äänitysstudion työskentelykäytännöt 

 itsenäinen harjoitustyö 
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7.2.26   LAVASTUS 

 

 

Lavastuksen opiskelu tutustuttaa opiskelijan erilaisten teatteri-, musiikki- tai tanssiesitysten visuaa-

liseen ilmaisuun, skenografiaan. Lavastus, tilamanipuloinnit, valosuunnittelu, puvustus ja maskee-

raus muodostavat yhdessä esityksen visuaalisuuden. Kokemuksellinen oppiminen ja omakohtainen 

työskentely antavat opiskelijalle mahdollisuuden taiteelliseen ilmaisuun ja onnistumisen kokemi-

seen. Opiskelija oppii sekä itsenäistä että kollektiivista työskentelyä produktion valmistamisessa. 

 

Arviointi 

 

Lavastuksen arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Arvioinnin tulee antaa tietoa opiskeli-

jan edistymisestä ja samalla kannustaa häntä toimimaan rohkeasti luottaen omaan ja työryhmänsä 

visuaaliseen ilmaisuun. Opetuksen tulee kehittää opiskelijan ja työryhmän itsearviointitaitoja. Arvi-

oinnin kohteena ovat työprosessit, työskentelyn tulokset, sisällölliset, ilmaisulliset ja tekniset taidot 

sekä kyky soveltaa teoriatietoa ilmaisussa. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvalliset ja kirjalliset 

yksilö- ja ryhmätehtävät, luonnokset, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja yleinen aktiivisuus, yhteis-

työtaidot sekä vastuullinen sitoutuminen produktioihin. 

 

Aihekokonaisuudet 

 

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurinen tuntemus ovat osa oppiaineen sisältöä. Visuaalisia viestintätai-

toja opitaan tekemällä ja tuottamalla itse. Osaamista harjoitellaan eri tekniikoin. Eettinen ja esteetti-

nen arviointi, oma aktiivinen toimiminen ja yrittäminen painottuvat opetuksessa. Työtavat ja mate-

riaalit pyritään valitsemaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Taiteellinen työskentely 

tarjoaa kanavia tunneilmaisulle, ja kollektiivinen työskentely lisää yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. 

Tavoitteena on luoda työskentelylle turvallinen fyysinen ja psyykkinen ilmapiiri. 

 

 

SYVENTÄVÄ KURSSI 

 

1. Lavastus 1 (LA 1) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tutustuu lavastajan työn perusteisiin ja lavastuksen historiaan  

 harjoittelee esityksen tarkoituksenmukaista, esteettistä tilasuunnittelua 

 ymmärtää esityksen suunnittelutyön kollektiivisen luonteen 

 oppii soveltamaan tietoja konkreettisessa lavastustyössä. 

 

Keskeiset sisällöt 

 visualisointi käsikirjoituksen ja esitysidean pohjalta 

 lavastuksen perusmenetelmät: luonnos, työpiirustus, mallirakentaminen, väri- ja viivaper-

spektiivi, tila- ja materiaali-illuusio 

 materiaalituntemus, pintakäsittely, valaistus 

 puvustus ja maskeeraus, rekvisiitta 
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SOVELTAVA KURSSI 

 

2. Lavastus 2 (LA 2) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 syventää ensimmäisellä lavastuskurssilla hankittuja tietoja ja taitoja 

 oppii toimimaan yhteistyössä ohjaajan, esiintyjien, valosuunnittelijan ja pukusuunnittelijan 

kanssa 

 sitoutuu vastuullisesti lavastushankkeeseen. 

 

Keskeiset sisällöt 

 lavastusproduktion toteuttaminen itsenäisesti tai ryhmätyönä 

 oman oppimisprosessin seuraaminen ja arviointi 
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LIITE 1       

KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO  

Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opetta-

misen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.  

 

 

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa  

 Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen 

A1.

1 

Kielitai-

don al-

keiden 

hallinta 

* Ymmärtää erittäin rajalli-

sen määrän tavallisimpia 

sanoja ja fraaseja (terveh-

dyksiä, nimiä, lukuja, ke-

hotuksia) arkisissa yhteyk-

sissä.  

 

* Ei edes ponnistellen ym-

märrä kuin kaikkein alkeel-

lisinta kieliainesta. 

 

*Tarvitsee erittäin paljon 

apua: toistoa, osoittamista, 

käännöstä. 

*Osaa vastata häntä koskeviin 

yksinkertaisiin kysymyksiin 

lyhyin lausein. Vuorovaikutus 

on puhekumppanin varassa, ja 

puhuja turvautuu ehkä äidinkie-

leen tai eleisiin.  

* Puheessa voi olla paljon pit-

kiä taukoja, toistoja ja katkok-

sia.  

* Ääntäminen voi aiheuttaa 

suuria ymmärtämisongelmia.  

* Osaa hyvin suppean perussa-

naston ja joitakin opeteltuja 

vakioilmaisuja. 

* Puhuja ei kykene vapaaseen 

tuotokseen, mutta hänen hallit-

semansa harvat kaavamaiset 

ilmaisut voivat olla melko vir-

heettömiä. 

*Tuntee kirjainjärjestelmän, 

mutta ymmärtää tekstistä 

vain hyvin vähän.  

*Tunnistaa vähäisen määrän 

tuttuja sanoja ja lyhyitä 

fraaseja ja osaa yhdistää 

niitä kuviin.  

* Kyky ymmärtää entuudes-

taan tuntematon sana edes 

hyvin ennakoitavassa yh-

teydessä on erittäin rajalli-

nen. 

*Osaa viestiä välittömiä tarpeita 

hyvin lyhyin ilmaisuin. 

*Osaa kirjoittaa kielen kirjaimet 

ja numerot kirjaimin, merkitä 

muistiin henkilökohtaiset perus-

tietonsa ja kirjoittaa joitakin tuttu-

ja sanoja ja fraaseja. 

*Osaa joukon erillisiä sanoja ja 

sanontoja. 

* Ei kykene vapaaseen tuotok-

seen, mutta kirjoittaa oikein muu-

tamia sanoja ja ilmauksia. 

A1.

2 

Kehitty-

vä al-

keiskieli- 

taito 

 

*Ymmärtää rajallisen mää-

rän sanoja, lyhyitä lauseita, 

kysymyksiä ja kehotuksia, 

jotka liittyvät henkilökoh-

taisiin asioihin tai välittö-

*Osaa viestiä suppeasti joitakin 

välittömiä tarpeita ja kysyä ja 

vastata henkilökohtaisia perus-

tietoja käsittelevissä vuoropu-

heluissa. Tarvitsee usein puhe-

*Ymmärtää nimiä, kylttejä 

ja muita hyvin lyhyitä ja 

yksinkertaisia tekstejä, jotka 

liittyvät välittömiin tarpei-

siin. 

*Osaa viestiä välittömiä tarpeita 

lyhyin lausein. 

*Osaa kirjoittaa muutamia lausei-

ta ja fraaseja itsestään ja lähipii-

ristään (esim. vastauksia kysy-
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mään tilanteeseen. 

* Joutuu ponnistelemaan 

ymmärtääkseen yksinker-

taisiakin lausumia ilman 

selviä tilannevihjeitä. 

 

*Tarvitsee paljon apua: 

puheen hidastamista, tois-

toa, näyttämistä ja kään-

nöstä. 

kumppanin apua.  

*Puheessa on taukoja ja muita 

katkoksia.  

*Ääntäminen voi aiheuttaa 

usein ymmärtämisongelmia. 

* Osaa hyvin suppean perussa-

naston, joitakin tilannesidonnai-

sia ilmaisuja ja peruskieliopin 

aineksia. 

* Alkeellisessakin vapaassa 

puheessa esiintyy hyvin paljon 

kaikenlaisia virheitä.  

 

* Tunnistaa yksinkertaisesta 

tekstistä yksittäisen tiedon, 

jos voi lukea tarvittaessa 

uudelleen 

 

* Kyky ymmärtää entuudes-

taan tuntematon sana edes 

hyvin ennustettavassa yh-

teydessä on rajallinen. 

 

myksiin tai muistilappuja). 

* Osaa joitakin perussanoja ja 

sanontoja ja pystyy kirjoittamaan 

hyvin yksinkertaisia päälauseita.  

 

 * Ulkoa opetellut fraasit voivat 

olla oikein kirjoitettuja, mutta 

alkeellisimmassakin vapaassa 

tuotoksessa esiintyy hyvin paljon 

kaikenlaisia virheitä. 
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LIITE 2 

 

Kallion lukion tietostrategia päivitetty 1.9.2004 

 

Kallion lukion visio: 

 

Tietostrategia perustuu koulun opetussuunnitelman tavoitteisiin.  

Opetuksen arkeen kuuluu tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen 

hyödyntäminen. Opiskelijoilla ja opettajilla on hallussaan riittävä 

tekninen tietotaito tiedonhankintaan ja omien tuotosten tekemiseen. 

Opettajilla on lisäksi näkemys tieto- ja viestintätaitojen pedagogisesta hyödyntämisestä. Kriittinen tiedon-

hankinta, sen käsittely ja arviointi ovat opiskelun keskiössä. 

 

 

1. Tietotiimin perustaminen 178 

2. Opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknisten taitojen tavoitetaso lukion päättyessä 178 

3. Tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen hyödyntäminen 178 

4. Henkilöstön koulutussuunnitelma 179 

5. Laitteet, ohjelmistot, tilat ja kalusteet 179 

6. Koulun tietotekniikan käyttösäännöt 180 

7. Koulun tietotekniikan tekninen tuki 180 

8. Koulun tietotekniikan pedagoginen tuki 180 

9. Koulun sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen 180 

10. Arviointi 181 

 

 

 

 

Tietotiimin perustaminen 

 

Kallion lukion tietostrategian laatimista varten perustettiin keväällä 2000 tietotiimi. Tiimin varsinaisiksi 

jäseniksi valittiin Tuomas Karkamo (atk-vastaava), Anna-Mari Mäkelä, Kati Venemies (rehtoria avustava 

opettaja) ja Aija Viita. Tietostrategian laadintaan osallistui lisäksi Riitta Kulmanen ja myös Kallion luki-

on oppilaskunnan hallituksen kanssa neuvoteltiin strategian sisällöstä.  

 

Tietostrategia on viimeksi päivitetty syksyllä 2004. Päivitykseen osallistuivat Karkamo, Kulmanen sekä 

Viita. 

 

Opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknisten taitojen tavoitetaso lukion päättyessä 

 

Opiskelijalla tulee olla valmius käyttää tietoteknistä peruslaitteistoa ja -ohjelmistoa jatko-opintojensa tu-

kena tai työhön hakeutuessaan. Opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuus opiskella erittäinkin yksityis-

kohtaista teknistä osaamista lähinnä ilmaisutaitoaineiden yhteydessä. 

 

Tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen hyödyntäminen 

 

Keväällä 2001 on kartoitettu verkkopedagogiikan mahdollisia sovellutuksia eri oppiaineissa. Monissa 

oppiaineissa tietotekniikkaa hyödynnetäänkin jo tiedonhankinnan ja oppimisen välineenä. Yleisesti todet-

tiin kuitenkin, että verkkopedagogiikan laajempi hyödyntäminen edellyttäisi laitteiston huomattavaa li-

säämistä. 
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Henkilöstön koulutussuunnitelma 

 

Koulutuksen tavoitteena on, että opettajat pystyvät itsenäisesti käyttämään sovellusohjelmia ja verkkoa 

sekä ohjaamaan opiskelijoita niiden peruskäytössä. Opettajakunta täsmentää vuosittain 

koulutustavoitteensa ja seuraa niiden toteutumista. Koulutusta työajalla tuetaan mahdollisuuksien mu-

kaan. 

 

Laitteet, ohjelmistot, tilat ja kalusteet 

 

Nykytilanne 

Kanslia ja opettajat toimivat hallinnon verkossa. Konekanta uusittiin kesällä 2004 (2,4 GHz, 512 MB), 

yhteensä 11 konetta. Kansliassa on mv-verkkotulostin (HP LJ 4050), opettajilla väriverkkotulostin (HP 

Inkjet), lisäksi rehtorilla, apulaisrehtorilla ja opoilla on oma paikallinen tulostin. Päätteiden käyttöjärjes-

telmä on Windows XP, ohjelmistoina peruspaketti (Office XP, Paint Shop 8.0) 

Opetuksen verkossa käyttöjärjestelmänä on myös Windows XP, ja koneilla perusohjelmistot. Lisäksi 

Joissakin koneissa on taitto-ohjelma PageMaker 6.5. Koneita opiskelijoilla on koulun aukioloaikana jat-

kuvasti käytettävissään koulun kirjastossa yhdeksän ja hiljaisen työskentelyn tilassa (avattiin kesällä 

2004, ent. tupakkahuone) neljä. Kirjastossa on lisäksi verkkotulostin (HP LJ 4000N) ja scanneri.  

 

Atk-luokassa on opetuksen verkossa olevia koneita (Win-XP / 2,4 GHz) kaksitoista. Luokassa on myös 

verkkotulostin (HP inkjet) ja scanneri. 

 

Koululla on neljä kannettavaa tietokonetta. Yksi on tarvittaessa käytössä YO-kirjoituksissa, toinen kirjal-

lisen ilmaisun opettajalla, sekä kaksi muuta vapaasti lainattavissa. Koneet ovat melko vanhoja eikä niitä 

saa esimerkiksi kytkeä koulun lähiverkkoon. 

 

Pengerkadun Mac-koneista ollaan luopumassa medialuokan ja kuvataiteen osalta. Kuvataiteen tiloissa on 

kaksi iMac:ia, scanneri ja verkkoväritulostin (Tektronix). Koneissa on Photoshop5.0 ja Pagemaker 6.5 

sekä digikameraohjelmat. Medialuokassa on kolme PC:tä, scanneri sekä verkkotulostin (HP LJ 4000). 

AVID-luokassa on digitaaliseen videoeditointiin tarkoitettu järjestelmä. Se pitää sisällään koneen, erilli-

sen kovalevypakkauksen ja kaksi näyttöä. Toinen videoeditointipiste on Pengerkadun pohjakerroksessa. 

Siellä on yksi Mac G3 ja ohjelmistona Final Cut Pro 3.0. Kolmannessa kerroksessa on myös Musiikin 

editointiin tila, jossa on yksi kone varustettuna lisä-äänikortein ja musaedit-ohjelmin. Kolmannen kerrok-

sen opettajientilassa on yksi hallinnon verkon PC  (Win-XP / 2,4 GHz). 

 

Koulun palvelimet sijaitsevat Pengerkadun pohjakerroksessa. Helsingin kuvataidelukio on integroitu sa-

moille palvelimille. 

 

  

Tulevaisuus 

Opiskelijoiden käytössä olevien koneiden määrää on hieman pystytty lisäämään. Edelleen on syksyn 2004 

aikana tarkoitus tuoda koulun käytäville (3. ja 4. kerros) kaksi konetta. Perusongelma on kuitenkin sama 

kuin aiemmin: koulu kärsii kroonisesta tilapulasta, jonka seurauksena atk-luokka on käytössä tavallisena 

opetustilana. Ratkaisu on hyvä silloin, kun koneita käytetään oppitunnilla, mutta suurimmaksi osaksi atk-

luokan koneet ovat käyttämättöminä (ja kirjaston koneet usein ruuhkaisia). 

  

Paras ratkaisu olisi saada yksi suuri tila, jossa olisi kolmekymmentä nykyaikaista konetta oheislaitteineen 

ja riittävine ohjelmistoineen. Luokka olisi opetuskäytössä vain silloin, kun koneita todella käytettäisiin. 

Kuvataideopetuksen tietokoneosiot voisi silloin hyvin hoitaa näissä tiloissa. Muulloin se olisi opiskelijoi-

den vapaasti käytettävissä. Nykyisen opiskelijamäärän ja tilan ahtauden vuoksi tämä ei valitettavasti taida 
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olla realistista. Näin ollen pyritään uusimaan / ylläpitämään nykyisten tilojen konekantaa. Syytä on myös 

harkita yksittäisten koneiden luokkiin sijoittamista. 

 

 

Koulun tietotekniikan käyttösäännöt 

 

Nykytilanne 

Jokainen opiskelija saa oman henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, jonka avulla hän voi käyttää koulun 

tietokoneita. Tunnuksen saa itselleen kun on tutustunut opetusviraston laatimiin sääntöihin. Tutustuminen 

varmennetaan opiskelijan omalla sekä huoltajan allekirjoituksella. Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy, opis-

kelijan käyttäjätunnus poistetaan. 

 

Tulevaisuus 

Vallitseva tilanne on varsin hyvä. Väärinkäytöksiä ei ole juuri esiintynyt ja laitteet ovat pysyneet hyvässä 

kunnossa. Nykykäytäntöä ei ole syytä muuttaa. 

Koulun tietotekniikan tekninen tuki 

 

Nykytilanne 

Viraston tukihenkilö Niko Halden käy säännöllisesti koululla. Lisäksi hän on puhelimella / sähköpostilla 

erittäin hyvin tavoitettavissa. Teknisen ongelman ilmetessä opiskelija välittää tiedon atk-vastuuhenkilölle, 

joka tutkii tilanteen ja yrittää korjata vian. Mikäli korjaus ei onnistu otetaan yhteys viraston tukihenki-

löön. Opettajat ja henkilökunta voivat myös ottaa suoraan yhteyttä tukihenkilöön. Koulun atk-vastaava ja 

viraston tukihenkilö pitävät säännöllisesti yhteyttä tapaamisten, puhelimen ja sähköpostin välityksellä. 

 

Tulevaisuus 

Vallitseva tilanne on koulun kannalta erinomaisen hyvä. Muutoksia ei tarvita. 

 

Koulun tietotekniikan pedagoginen tuki 

 

Nykytilanne 

Tällä hetkellä varsinaista pedagogista tukihenkilöä tai muuta vastaavaa ei ole olemassa. Atk-vastaava 

neuvoo opettajia heidän ongelmissaan, mutta kysymykset ja vastaukset ovat pikemminkin ohjelmien tai 

laitteiden ominaisuuksiin liittyviä kuin pedagogisia. Atk-kursseja suorittaneet opettajat voivat myös antaa 

joitain vinkkejä. Ongelma siinä voi tosin olla ettei ole yleisesti tiedossa mitä kursseja kukin on suoritta-

nut. Osasta mediakeskuksen järjestämistä atk-kursseista pyritään ilmoittamaan opettajaihuoneen ilmoitus-

taululla.  

 

Tulevaisuus 

Verkkopedagogiikkaan tutustumista jatketaan aineryhmittäin. Ryhmät selvittävät omien aineidensa tar-

peiden ja kiinnostuksensa mukaan erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää verkkoja. Koulu tukee opettajien 

atk-koulutusta mahdollisuuksien mukaan. 

  

Viraston pedagogisista yhteyshenkilöistä ja Intranetin sisällöstä tiedotetaan. 

 

Koulun sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen 

 

Koulun omat kotisivut ovat jo useiden vuosien ajan olleet keskeisesti koulun ulkoisen tiedottamisen väli-

neenä. Kiinnostuneet voivat tutustua niiden avulla mm. koulun kurssitarjontaan. Lisäksi rehtorin viikko-

tiedote tulee kaikille opettajille sähköisesti. Opiskelijoiden omien sekä ulkopuolisten mainosten paikat on 

määritelty tarkoin. Ilmoitusten määrää pyritään näin rajoittamaan. 

Opettajakunta ja oppilaskunta päättävät vuosittain koulun tiedottamisen strategioista ja suunnittelevat , 

miten tietotekniikan hyödyntämistä voidaan lisätä. 
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Arviointi 

 

Tietostrategia sidotaan kiinteäksi osaksi koulun uutta opetussuunnitelmaa. Tietostrategia, sen tavoitteet ja 

sisällöt tehdään tunnetuiksi kouluyhteisössä. Opettajakunta ja oppilaskunta tekevät 

vuosittaisen toimintasuunnitelman konkreettisista kehittämiskohteista ja 

arvioivat tulokset lukuvuoden lopussa. 

 

 


