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Alppilan lukion painotusopintojen muuttaminen

HEL 2017-004512 T 12 00 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, että Alppilan lukion 
painotusopintojen nimi (Matkailuopintojen kokonaisuus) muutetaan 
1.8.2017 alkaen Kansainvälisyyden ja kulttuurien tuntemuksen ilmiöko-
konaisuus -nimeksi. Lisäksi suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä 
painotuskurssien päivitetyt sisällöt.

Esittelijän perustelut

Alppilan lukion johtokunta esittää (13.3.2017) Alppilan lukion painotus-
kurssien Matkailuopintojen kokonaisuus -nimeä muutettavaksi Kansain-
välisyyden ja kulttuurien tuntemuksen ilmiökokonaisuus -nimeksi. Li-
säksi johtokunta esittää painotuskurssien päivitettyjen sisältöjen hyväk-
symistä.

Alppilan lukion painotuksen nimeä esitetään muutettavaksi vastaamaan 
paremmin 1.8.2016 käyttöön otettua uutta opetussuunnitelmaa, jossa 
korostuvat ilmiöpohjainen oppiminen sekä yhtenä aihekokonaisuutena 
kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys. 

Alppilan lukio on monikulttuurinen lukio, jossa järjestetään myös maa-
hanmuuttajille ja vieraskielisille lukiokoulutukseen valmistavaa koulu-
tusta. Eri kulttuurien kohtaaminen ja kansainvälisyys ovat luontevasti 
läsnä opiskelijoiden elämässä. 

Ilmiöopiskelussa opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus kehittää niitä val-
miuksia, joita tarvitaan tänä päivänä ja tulevaisuudessa, kun työskente-
ly tiedon kanssa perustuu yhdessä tekemiseen, verkostoissa toimimi-
seen ja teknologian hallintaan. Ilmiön valinnassa voidaan huomioida 
paikallinen, kansallinen, eurooppalainen tai globaali taso.

Uuden opetussuunnitelman aihekokonaisuudet ovat yhteiskunnallisesti 
merkittäviä kasvatus- ja koulutushaasteita. Käytännössä aihekokonai-
suudet ovat oppiainerajat ylittäviä teemoja ja laaja-alaisia osaamisa-
lueita. Kansainvälisyyden ja kulttuurien tuntemuksen opintokokonai-
suus nivoo kansainvälisen toiminnan isompaan aihepiiriin kurssien si-
sältöjen mukaan.

Kansainvälisyyden ja kulttuurien tuntemuksen ilmiökokonaisuus sisäl-
tää kahdeksan kurssin opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus on 
esimerkki ilmiöpohjaisesta oppimisesta, jossa ajankohtaisia kansainvä-
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lisyyteen ja kulttuuriin kuuluvia ilmiöitä tarkastellaan talouden, maantie-
teen, historian, terveyden ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Ilmiö-
kokonaisuus auttaa ymmärtämään globaaleja ilmiöitä ja toimimaan 
muuttuvassa maailmassa.

Alppilan lukion 21.6.2016 hyväksytyssä opetussuunnitelmassa matkai-
luopintojen kokonaisuudessa on hyväksytty seuraavat painotuskurssit:

Matkailun johdantokurssi

Matkailun historia

Helsinki – historian ja kulttuurin kaupunki

Luontomatkailun kurssi

Matkailu ja yrittäjyys

Matkailun vetovoimatekijät

Matkailun projektikurssi

Matkailun projektikurssi

Yllä mainitut kurssit johtokunta esittää korvattavaksi seuraavilla paino-
tuskursseilla:

Matkailu globaalissa maailmassa

Globalisaation historia

Helsinki – kulttuurien kaupunki

Luontoon!

Yrittäjyys ja globaali talous

Monikulttuurisuus ja multikulturalismi Suomessa

Projektikurssi 1

Projektikurssi 2

Näillä perusteilla esittelijä esittää johtokunnan esityksen mukaisesti 
Alppilan lukion painotuskurssien nimen muuttamista Kansainvälisyyden 
ja kulttuurien tuntemuksen ilmiökokonaisuudeksi 1.8.2017 alkaen.

Esittelijä
linjanjohtaja
Arja Kukkonen
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Lisätiedot
Mervi Willman, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi
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