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1 Johdanto 
 

Heinolan kaupungin järjestämä aikuisten perusopetus on tarkoitettu niille oppivelvollisuusikäisille, 

joilla on perusopetus suorittamatta tai kesken. Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: 

alkuvaiheen ja päättövaiheen. Tarvittaessa alkuvaihe sisältää myös lukutaitovaiheen tai osan siitä, 

mikäli opiskelijalla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa tai taito on puutteellinen. Aikuisten perusopetuksen 

järjestäminen pohjautuu vahvasti opintojen henkilökohtaistamiseen sitä käsittelevässä luvussa 

kuvatun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla. Opiskelijan aiempi osaaminen luetaan hyväksi 

aikuisten perusopetuksessa. 

Opiskelijalla on perusopetuslain turvaama oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, 

opintojen ohjausta sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea. 

Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa aikuisten perusopetuksen ohjausjärjestelmää. Sillä on 

keskeinen merkitys sekä opetuksen kansallisten tavoitteiden ja sisältöjen että paikallisesti tärkeinä 

pidettyjen tavoitteiden ja tehtävien ilmaisussa ja toteuttamisessa. 

Tämä paikallinen opetussuunnitelma on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä aikuisen perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, Määräykset ja ohjeet 2017:9a) kanssa. Tässä 

opetussuunnitelmassa on huomioitu myös arviointia koskeva muutosmääräys (OPH 559-2020) 

Aikuisten perusopetuksessa noudatetaan perusopetuslakia (628/1998), perusopetusasetusta 

(852/1998) sekä asetusta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja 

perusopetuksen tuntijaosta (135/2017). Muita opetusta ja toimintaa Heinolan kaupungin aikuisten 

perusopetuksessa määrittäviä ohjeita ovat 

• järjestyssäännöt 

• opiskeluhuoltosuunnitelma 

• ohjaussuunnitelma 

• turvallisuussuunnitelma 

• oppilaitoksen arviointisuunnitelma. 

Aikuisten perusopetusta järjestetään tiiviissä yhteistyössä Heinolan kaupungin perusopetuksen 

kanssa. Yhteistyö edistää opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä perusopetuksesta aikuisten 

perusopetukseen. 

  



4 
 

2 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 
 

Heinolan kaupungin järjestämä aikuisten perusopetuksen kohderyhmänä ovat ne 

oppivelvollisuusikäiset, joilla on perusopetuksen oppimäärä suorittamatta tai kesken. 

Heinolan kaupungin aikuisten perusopetuksen kohderyhmät ovat 

• yli 17-vuotiaat oppivelvollisuusikäiset, jotka ovat keskeyttäneet peruskoulun tai joilta puuttuu 

peruskoulun päättötodistus 

• yli 17-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset, jotka tarvitsevat perusopetuksen päättötodistusta 

ja opiskeluvalmiuksia jatkaakseen opintoja toisella asteella. 

Heinolan kaupungin aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi 

• suorittaa perusopetuksen oppimäärän loppuun 

• suorittaa perusopetuksen oppiaineita tai niiden osia kursseina 

• korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja 

Heinolan kaupungin aikuisten perusopetuksessa järjestetään päättövaiheen opetusta. Mikäli 

opiskelija tarvitsee aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheen tai alkuvaiheen opintoja tai niiden osia, 

on hänen mahdollista suorittaa ne toisessa oppilaitoksessa. 

Opiskelijan henkilökohtainen opintopolku rakennetaan joustavasti ja yksilöllisesti ottaen huomioon 

aikaisempi koulutus ja mahdollisesti opintoja korvaava työkokemus. Opetussuunnitelman tavoitetta 

ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suoritetut opinnot tai muutoin hankittu osaaminen 

tunnistetaan ja tunnustetaan. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 

Opiskelu aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa on päätoimista. Aikuisten perusopetuksessa 

kurssin kesto on noin 28 oppituntia. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Opiskelu voi koostua 

lähiopetuksesta koululla, itsenäisestä työskentelystä ja etäopetuksesta. Opetuksessa voidaan 

hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta, mikäli se on opiskelijan oppimisen ja opiskelun 

kannalta tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Opetuksessa ja oppimisessa hyödynnetään erilaisia 

oppimisympäristöjä.  

 

Aikuisten perusopetuksen arvoperusta koostuu neljästä teemasta:  

1. Opiskelijan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen  

2. Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia  

3. Kulttuurinen moninaisuus rikkautena  

4. Kestävän elämäntavan välttämättömyys 

Arvoperustan teemat näkyvät opetuksessa, arvioinnissa ja opiskelijan ohjauksessa. 

Aikuisten perusopetuksen oppimiskäsityksen mukaan opiskelija on aktiivinen toimija opinnoissaan. 

Hän suunnittelee opiskeluaan, asettaa sille tavoitteita ja arvioi toimintaansa. Ajattelutaitojen 

monipuolinen harjoittaminen sekä kielen, kehon ja eri aistien käyttö ovat oppimisen kannalta 

olennaisia. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla opiskelija oppii reflektoimaan oppimistaan, 

kokemuksiaan ja tunteitaan.  
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Koska oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten opiskelijoiden, opettajien ja muiden aikuisten 

sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa, opiskelijan tahto toimia vuorovaikutuksessa ja halu 

kehittää yhdessä toimimisen ja oppimisen taitoja on olennaista. Yhdessä oppiminen edistää 

opiskelijoiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja. Se antaa mahdollisuuden 

harjoitella rakentavaa ja avointa keskustelua, perustella omia kantoja ja arvioida niitä kriittisesti. Se 

lisää herkkyyttä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Kielitaito on keskeinen oppimisprosessin resurssi: 

opiskelija käyttää kielitietoisuuttaan sekä eri kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena. Aikuisella 

opiskelijalla on elämäntilanteesta riippuen myös monia muita rooleja, joissa hän voi kartuttaa ja 

harjoitella opintoihin sisältyviä tietoja ja taitoja. Opiskelijoita ohjataan myös arvioimaan toimintansa 

seurauksia ja vaikutuksia muihin ihmisiin ja ympäristöön.  

Aikuisopiskelijan aiemmat tiedot, taidot ja opiskelukokemukset vaikuttavat oppimistilanteisiin ja 

opiskelijan käsityksiin itsestään oppijana. Taito ja tahto arvioida ja tarvittaessa muuttaa omia 

odotuksia, käsityksiä sekä totuttuja toimintatapoja luo edellytyksiä tulokselliselle oppimiselle. 

Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ja realistinen ohjaus ja palaute vahvistavat opiskelijan 

myönteistä minäkuvaa, pystyvyyden tunnetta ja itsetuntoa sekä luottamusta omiin 

mahdollisuuksiinsa. Myönteiset tunnekokemukset, opintosisältöjen merkityksellisyys, oppimisen 

mielekkyyden ja ilon kokemukset sekä uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat 

kehittämään omaa osaamista pitkäjänteisesti. Oppimiskokemukset vaikuttavat opiskelijan tapaan 

suhtautua opiskeluun ja hänen tavoitteisiinsa sekä valitsemiinsa opiskelutapoihin.  

Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle. 

Opiskelijaa ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oppimisensa 

edistämiseen. Oppiminen näkyy muutoksena ajattelu- ja toimintatavoissa kuten opiskelutekniikoiden 

kehittymisenä, uusina tietoina ja taitoina sekä elämän hallinnan paranemisena. Oppiminen on 

erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista. Aikuisten 

perusopetuksen eri oppiaineiden opetuksessa kehitetään opiskelijoiden oppimaan oppimisen taitoja.  

Oppimiskäsitys huomioidaan jokaisen opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. 

Vastuuopettaja seuraa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista.  
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3 Aikuisten perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 
 

Aikuisten perusopetus on osa yleissivistävää opetusjärjestelmää, osa aikuiskoulutusjärjestelmää ja osa 

aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusjärjestelmää. Perusopetus tarjoaa mahdollisuuden 

oppia perustaitoja ja laajentaa yleissivistyksen perustaa sekä antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen 

asteen opintoihin. Omien vahvuuksien löytäminen ja tulevaisuuden suunnittelu ovat keskeinen osa 

aikuisten perusopetusta. Perusopetus rakentaa opiskelijoiden myönteistä identiteettiä ihmisinä ja 

oppijoina.  

Aikuisten perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja 

oikeudenmukaisuutta. Perusopetus kartuttaa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa. Inhimillinen pääoma 

koostuu osaamisesta, joka edistää yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia. Sosiaalinen pääoma 

muodostuu ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Perusopetuksen 

tehtävänä on ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Perusopetus tukee opiskelijoiden 

yhteiskuntaan integroitumista ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kotoutumista antamalla 

opiskelijoille riittävät kielelliset ja yhteiskunnalliset valmiudet. Aikuisten perusopetuksessa 

kiinnitetään erityistä huomiota opetuksen työelämäyhteyksiin, työelämätaitoihin ja työllistymistä 

tukevien valmiuksien kehittämiseen. Perusopetus edistää sukupuolten tasa-arvoa. Se kannustaa 

yhdenvertaisesti eri sukupuolia eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä 

sukupuolen moninaisuudesta.  

Aikuisten perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja tukea 

opiskelijoita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa ja säilyttämisessä. 

Perusopetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita 

menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana. 

Aikuisten perusopetuksessa otetaan joustavasti huomioon yhteiskunnalliset muutokset ja 

ajankohtaiset asiat. Globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle 

kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti.  

Aikuisten perusopetuksessa huomioidaan valtakunnalliset perusopetuksen tavoitteet. 

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, 

luoda perusta laajan yleissivistyksen muodostumiselle sekä edistää sivistystä, tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta. Kaiken toiminnan tulee parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä 

elinikäiseen oppimiseen. 

Aikuisten perusopetuksen erityisenä tavoitteena on tarjota mahdollisuus saavuttaa perusopetuksen 

tiedot ja taidot sekä parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja jatko-opintovalmiuksia opiskelijan 

osaaminen, elämänkokemukset, olosuhteet, ikä sekä kieli- ja kulttuuritausta huomioiden. 

Aikuisten perusopetuksen tavoitteena on laaja-alainen osaaminen. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

on otettu huomioon oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöalueiden määrittelyssä.  
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Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ovat 

• ajattelu ja oppimaan oppiminen (l1) 

• kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus (l2)  

• arjen taidot (l3)  

• monilukutaito (l4)  

• tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (l5)  

• työelämätaidot ja yrittäjyys (l6)  

• osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (l7).  

Tässä opetussuunnitelmassa olevissa eri oppiaineiden opetuksen tavoitteet -taulukoissa on lyhenteillä 

L1 – L7 viitattu ylläoleviin laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin. 

Heinolan kaupungin aikuisten perusopetuksessa painotetaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteista 

oppimaan oppimisen taitoja. Opiskelijoita rohkaistaan käyttämään tietoa itsenäisesti ja 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Heitä rohkaistaan tunnistamaan oma tapansa oppia, asettamaan 

tavoitteita, suunnittelemaan työtään ja arvioimaan edistymistään. Tavoitteena on turvata jatko-

opinnoissa ja työelämässä vaadittavat tiedot, taidot sekä motivaatio. 

Opiskelijoita tuetaan tunnistamaan omia vahvuuksiaan oppijana moniammatillisessa yhteistyössä 

oppilashuollon ja koulunuorisotyön kanssa. Moniammatillisella yhteistyöllä on keskeinen rooli myös 

opiskelijan motivaation rakentamisessa ja säilyttämisessä. 

Opiskelijoille turvataan mahdollisuus osallistua koulun toimintakulttuurin arviointiin ja kehittämiseen 

yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Vieraskielisten opiskelijoiden opetuskielen hallintaa tuetaan 

opetuksessa ja ohjauksessa. 
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4 Ohjaus ja opiskelun tuki 
 

Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijoita siten, että heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet 

suoriutua opinnoistaan. Ohjauksen tavoitteena on lisätä opiskelijan oppimisvalmiuksia ja oppimaan 

oppimisen taitoja ja vahvistaa ja tukea opiskelijaa niin, että hän osaisi tehdä itseään koskevia 

elämänuraa, koulutusta ja työllistymistä koskevia ratkaisuja ja valintoja. Ohjauksessa otetaan 

huomioon opiskelijan kokonaistilanne käsittelemällä opintojen lisäksi myös arjenhallintaa sekä 

mahdollisesti elämäntilanteeseen ja terveyteen liittyviä seikkoja. Ohjaus perustuu siten opiskelijan 

tarpeisiin ja tavoitteisiin ja sen sisällöt vaihtelevat näiden mukaisesti. Ohjausta toteutetaan tiiviissä 

yhteistyössä oppilashuollon, nuorisopalveluiden ja tarvittaessa viranomaisten kanssa. 

Aikuisten perusopetuksessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka ohjaa 

opiskelijan tiedollista ja taidollista kehittymistä koko opintojen ajan. Suunnitelmassa jäsennetään 

opiskelun tavoitteet ja arvioidaan niiden saavuttamiseen kuluva aika. Henkilökohtainen 

opiskelusuunnitelma perustuu opiskelijan valmiuksiin ja tavoitteisiin, ja siinä otetaan huomioon hänen 

aikaisemmat opintonsa tai muulla tavoin hankitut tiedot ja taidot sekä elämäntilanne. Opiskelijan 

tieto- ja taitotason arviointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Perusopetuksen päättövaiheeseen 

siirryttäessä kiinnitetään huomiota siihen, että opiskelijalla on riittävät opiskelutaidot sekä sellainen 

opetuskielen hallinta, että hän selviytyy opinnoista.  

Vastuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnasta yhteistyössä opiskelijan kanssa on 

vastuuopettajalla. Sen toteutumista arvioidaan koko koulutuksen ajan. Suunnitelman laatimisessa ja 

toteutumisen seurannassa tehdään tarvittaessa yhteistyötä oppilaanohjaajan, aineenopettajien, 

erityisopettajan ja rehtorin kanssa.  

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa määritellään:  

• aikaisempi koulutus Suomessa ja/tai muualla, erityisesti aikaisemmin suoritetut 

perusopetuksen opinnot ja mahdollisesti opintoja korvaava työkokemus tai muu kokemus  

• suomen/ruotsin kielen taito ja muu kielitaito sekä kielenopiskeluvalmiudet  

• hyväksi luettavat kurssit ja/tai oppimäärät  

• aikuisten perusopetuksen aloitusvaihe (lukutaitovaihe, muu alkuvaihe vai päättövaihe)  

• suoritettavat kurssit  

• mahdolliset työelämään tutustumisjaksot  

• arvioitu opiskeluaika  

• opiskeluolosuhteet, opintojen suorittamistavat ja mahdolliset erityiset opetusjärjestelyt  

• opiskeluvalmiudet ja mahdollinen tuen tarve   

• jatko-opinto- ja urasuunnitelma.  

Aikuisten perusopetuksessa opetus ja tuki järjestetään kunkin opiskelijan ja opetusryhmän erilaiset 

lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet huomioon ottaen. Opiskelijalla on oikeus saada 

oppimiseensa tukea, kuten eriyttämistä, tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta.  

Tuen tarpeen taustalla voi olla esimerkiksi kielellinen, matemaattinen, motorinen tai 

tarkkaavaisuuden häiriö. Opiskelijalla voi olla tuen tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen 

sopeutumattomuuteen, traumaattisiin kokemuksiin tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien 

vuoksi.  
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Opetusta eriyttämällä otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, opiskelijoiden kieli- ja 

kulttuuritausta sekä opetuskielen osaamisen taso. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa ottamaan haltuun 

opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömimmät sisällöt. Opiskelijaa autetaan ymmärtämään 

opetuksen tavoitteet ja merkitys. Huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien 

ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijan oppimisen 

valmiuksiin, oppimaan oppimisen kehittämiseen ja mahdollisuuteen ottaa vastuuta omasta 

opiskelustaan, sen suunnittelusta, tavoitteenasettelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista.  

Opettaja arvioi ja antaa kannustavaa palautetta opiskelijoidensa edistymisestä sekä suunnittelee 

opetuksen, oppimisympäristöt ja mahdolliset tukitoimet tarvittaessa yhteistyössä muiden koulun 

toimijoiden kanssa. Yksilölliset tukitoimet ja tuki eri oppiaineissa kirjataan opiskelijan 

henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Tuen tarpeen tunnistaminen pohjautuu opiskelijan omiin, 

opettajien, ja muun henkilöstön havaintoihin sekä erityisopettajan tekemään arviointiin. Opiskelijaa 

tuetaan myös opinto-ohjauksen, muun ohjauksen ja opiskeluhuollon keinoin. Keskeistä on 

vastuuopettajan, aineenopettajien, opinto-ohjaajan ja muun henkilöstön tiivis yhteistyö. Opiskelija 

ohjataan tarvittaessa myös muiden toimijoiden tukitoimien piiriin. 

Ohjauksessa tehdään jatko-opintosuunnitelma, jossa kuvataan uratoiveet, perusopetuksen jälkeinen 

koulutukseen tai työelämään hakeutumisen suunnitelma ja mahdollinen varasuunnitelma. Ohjauksen 

avulla opiskelija saa opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen 

liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Opiskelijaa ohjataan käyttämään erilaisia ohjaus-, neuvonta- ja 

tietopalveluita. Ohjaus järjestetään henkilökohtaisena sekä pienryhmä- ja ryhmämuotoisena 

ohjauksena.  

Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelija voi keskustella opintoihin, koulutus- ja ammatinvalintoihin 

sekä tulevaisuuteen ja elämäntilanteeseen liittyvistä kysymyksistä. Opiskelijan kokonaisvaltainen 

ohjaus on koko oppilaitoksen yhteinen tehtävä. Päävastuu uraohjauksesta on opinto-ohjaajalla. 

Perusopetuksen vastuuopettajalla on päävastuu opintojen etenemiseen ja opiskelutaitoihin 

kuuluvasta ohjauksesta. Muu henkilöstö osallistuu ohjaukseen osaamisalueidensa mukaisesti.  

Aikuisten perusopetuksen ohjauksessa noudatetaan Heinolan kaupungin ohjaussuunnitelmaan 

kuvattuja toimintatapoja opiskelun eri vaiheissa ja hyvän ohjauksen kriteerejä. Oppilaitos tekee 

työelämäyhteistyötä, joka mahdollistaa opiskelijoiden työelämään tutustumisen. Erityisesti 

nivelvaiheen ohjauksessa tehdään yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa. 

 

 

  



10 
 

5 Opiskeluhuolto ja kurinpidollisten keinojen käyttö 
 

Aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden opiskeluhuoltoa määrittää Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

(1287/2013), jonka nojalla opiskelijalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen 

edellyttämä opiskeluhuolto. Opiskeluhuollon tarkoituksena on varmistaa opiskelijoiden 

yhdenvertainen mahdollisuus oppimiseen ja hyvinvointiin sekä huolehtia oppilaitosyhteisön 

hyvinvoinnista ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Tavoitteena on ongelmien 

ehkäisy ja tarvittavan tuen järjestäminen mahdollisimman varhain. Opiskeluhuoltoa toteutetaan 

yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena. Perusopetuksen opiskelijan opiskelijahuolto noudattaa Heinolan 

kaupungin yhteisestä opiskeluhuoltosuunnitelmaa, jossa on kuvattu opiskeluhuollon tarkemmat 

tavoitteet ja toimenpiteet.  

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun 

esteetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista 

keskeisiä ovat toimintakulttuurin kehittäminen, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja huolenpito. 

Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla 

luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle. Opiskelijalle voidaan kurinpidollisena keinona 

antaa kirjallinen varoitus tai opiskelija voidaan erottaa koulusta enintään yhdeksi vuodeksi. Aikuisten 

perusopetuksessa noudatetaan Lyseonmäen koulun sovittuja kurinpitokäytänteitä, jotka on kuvattu 

järjestyssäännöissä sekä suunnitelmassa kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä 

menettelytavoista. 
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6 Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi 
 

Perusopetuslain ja -asetuksen mukaan perusopetuksen oppilaan arvioinnilla on kaksi toisiaan tukevaa 

tehtävää. Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden 

itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi), sekä määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut 

oppiaineille asetetut tavoitteet (summatiivinen arviointi). Perusopetuksessa arviointi kohdistuu 

oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen 

sekä itsearvioinnin taitojen kehittäminen toteutuvat formatiivisen arvioinnin avulla. Summatiivisesti 

arvioidaan sitä, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet. 

 

Arvioinnissa noudatetaan seuraavia periaatteita:  

• Arviointi on rohkaisevaa ja kannustavaa. 

• Arviointi on yhdenvertaista ja oikeudenmukaista.  

• Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta.  

• Arviointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista.  

• Arviointi on monipuolista.  

• Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin.  

• Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan edellytykset, terveydentila ja erityistarpeet. 

• Arviointi kohdistuu opiskelijan oppimiseen ja työskentelyyn. 

 

Opiskelijoille ja alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajille tulee antaa tietoa opintojen edistymisestä 

ja työskentelystä riittävän usein. Opettajan antaman opiskelijoiden oppimisprosessiin liittyvän 

palautteen tulee auttaa opiskelijoita hahmottamaan ja ymmärtämään 

• mitä heidän on tarkoitus oppia 

• mitä he ovat jo oppineet 

• miten he voivat arvioida ja edistää omaa oppimistaan ja opintojen edistymistään. 

 

Aikuisille tarkoitetussa perusopetuksessa edetään vuosiluokattomasti. Alkuvaiheen ja siihen 

mahdollisesti sisältyvän lukutaitovaiheen opiskelija suorittaa henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaansa kuuluvia kursseja edeten kurssista toiseen. Kun opiskelija on 

perusopetuksen alkuvaiheessa suorittanut hyväksytysti kaikki opiskelusuunnitelmaansa kuuluvat 

opinnot jossakin oppiaineessa tai muutoin saavuttanut tavoitteena olevan osaamisen, hän voi siirtyä 

joustavasti opiskelemaan näiden oppiaineiden päättövaiheen kursseja. 

Opiskelijan lähtötaso on arvioitava tarkoituksenmukaisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 

määrittämiseksi. Arviointi tehdään tarvittaessa yhteistyössä muiden viranomaisten, kuten 

kotouttamisesta ja/tai työ- ja elinkeinohallinnosta vastaavien viranomaisten tai heidän 

määrittämiensä tahojen kanssa. Opiskelijan tieto- ja taitotaso eri oppiaineissa arvioidaan. 

Mahdollinen osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan ja opiskelijan osaamista vastaavat kurssit 

hyväksiluetaan. Kun opiskelijalle luetaan hyväksi opintoja muista suomalaisista oppilaitoksista, 

pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamassa arvioinnissa. Eri vaiheille tuntijakoasetuksessa säädetty 
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vähimmäiskurssimäärä ei velvoita kaikkien kurssien suorittamiseen, vaan asettaa tason, joka tulee 

kussakin opintojen vaiheessa saavuttaa. 

Opiskelijan opinnot on eri vaiheiden sisällä henkilökohtaistettava. Vaikka opiskelijan arvioitaisiin 

tarvitsevan esimerkiksi alkuvaiheen opetusta, hänen ei tarvitse lähtökohtaisesti suorittaa kaikkia 

kyseisen vaiheen pakollisia opintoja. Tällöin opinnot henkilökohtaistetaan myös kyseisen vaiheen 

sisällä hyväksilukemalla opiskelijan muualla hankittu osaaminen. 

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kursseja tai osia kursseista itsenäisesti. Tällöin opettajan 

tehtävänä on huolehtia siitä, että opiskelijalla on tiedossa kurssin sisällöt, tavoitteet ja arvioinnin 

periaatteet. Opettajan seuraa ja ohjaa tarvittaessa opintojen etenemistä. 

 

6.1 Osaamisen osoittaminen erityisessä tutkinnossa 
 

Aikuisten perusopetuksen oppimäärää vastaavaa osaamista voidaan myös todeta ja arvioida 

perusopetuslain (38 §) ja -asetuksen (23 §) mukaisessa erityisessä tutkinnossa. Tutkinnon voi järjestää 

se, jolla on lupa järjestää perusopetusta. Tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa 

ja taitonsa vastaavat tutkittavassa oppiaineessa perusopetuksen oppimäärän mukaisia tietoja ja 

taitoja. Tutkinnossa todetusta osaamisesta annettavista todistuksista on määräykset näiden 

opetussuunnitelman perusteiden luvuissa 7.7 ja 7.8. 

 

6.2 Arviointi ja todistukset alkuvaiheessa 
 

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen ja siihen mahdollisesti sisältyvän lukutaitovaiheen suoritetut 

kurssit arvioidaan merkinnöillä S=suoritettu tai H=hylätty. Poikkeuksena tästä on terveystieto, joka 

arvioidaan numeroarvosanalla, mikäli se suoritetaan alkuvaiheessa. Aikuisten perusopetuksen 

alkuvaiheessa käytettävät todistukset ovat  

1. todistus aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opintojen suorittamisesta, joka annetaan 

opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmansa kuuluneet 

alkuvaiheen opinnot  

2. todistus aikuisten perusopetuksessa suoritetuista alkuvaiheen opinnoista, joka annetaan 

opiskelijalle tarvittaessa tai pyydettäessä ja joka sisältää hänen siihen mennessä 

suorittamansa alkuvaiheen opinnot  

3. erotodistus, joka annetaan opiskelijalle, joka eroaa oppilaitoksesta kesken opintojen. 

 

Alkuvaiheen todistuksiin merkitään  

• todistuksen nimi  

• opetuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi  

• aikuisten perusopetuksen järjestämislupa 

• opiskelijan nimi ja syntymäaika  

• oppiaineittain opiskelijan suorittamat aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen ja/tai 

lukutaitovaiheen kurssit ja annettu arvio (S=suoritettu, H=hylätty)  

• todistuksen antamispäivä ja rehtorin allekirjoitus  
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• maininta siitä, että todistus on Opetushallituksen määräyksen OPH-1280-2017 mukainen 

todistus.  

Alkuvaiheen todistuksiin tulee liittää opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, josta tulee 

merkintä todistukseen. Todistuksiin voidaan liittää myös muita tarkentavia selvityksiä, joista ei tule 

merkintää todistukseen. 

 

6.3 Arviointi ja todistukset päättövaiheessa 
 

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten opiskelija on aikuisten perusopetuksen päättyessä 

saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet. Arvioinnin tuloksena annettava numeroarvosana tai 

sanallinen arvio kuvaa opiskelijan suoriutumisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän 

tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.  

Perusopetuksen päättöarvosanojen tulee olla annettu yhdenvertaisin perustein. Päättöarvosanojen 

muodostamista varten on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty valtakunnalliset 

päättöarvioinnin kriteerit. 

Valtioneuvoston asetuksen (422/2012, muutettu valtioneuvoston asetuksella 135/2017) 7 §:ssä 

mainittujen oppiaineiden kaikki pakolliset ja valinnaiset kurssit arvioidaan perusopetusasetuksen 

(852/1998) 10 § 3 momentin mukaisesti. Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. 

Kurssin arvosanalla kuvataan, miten opiskelija on saavuttanut ko. kurssilla oppiaineen opetukselle 

asetetut tavoitteet. Opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa kurssin tavoitteisiin siten kuin kunkin 

oppiaineen perustetekstissä on kuvattu. Päättöarvioinnin kriteerit on laadittu siten, että opiskelija saa 

arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin aikuisten perusopetuksen päättöarvioinnin 

kriteereiden edellyttämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden 

osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

Muiden perusopetukseen soveltuvien aineiden ja aihealueiden kurssit arvioidaan 

opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.  

 

6.3.1 Arviointimerkinnät S, O ja X 
 

Mikäli opiskelijan osaamista ei voida arvioida, kurssi merkitään O-merkinnällä. Opiskelija on tällöin 

osallistunut opetukseen tai ohjaukseen, mutta ei ole suorittanut esimerkiksi kurssiin liittyviä tehtäviä 

niin, ettei niiden pohjalta voida osaamisen arviointia tehdä. O-merkintä ei ole kurssin arvosana eikä 

sitä lasketa kurssikertymään. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää suoritustaan opintojen aikana 

niin, että osaamisen arviointi on mahdollista. Jos opiskelija ei täydennä suoritustaan, opettaja 

merkitsee kurssin keskeytyneeksi. Jos opiskelija ei osallistu opetukseen tai ohjaukseen riittävästi tai 

kurssin suorittamisesta itsenäisesti tai muulla tavalla ei ole sovittu, osaamista ei voida arvioida. Tällöin 

kurssi merkitään keskeytyneeksi X-merkinnällä. Keskeytynyttä kurssia ei lasketa kurssikertymään. 

Jos opiskelija opiskelee kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan edellä mainittuja 

arviointiperiaatteita. Kurssin tavoitteiden saavuttamista on myös tällöin arvioitava riittävän laaja-

alaisesti. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksyttyä suoritusta, jotta se voidaan laskea 

oppiaineen oppimäärään.  
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Kurssisuorituksen arvioinnissa näitä periaatteita noudatetaan koskien myös niitä opiskelijoita, jotka 

on otettu opiskelijoiksi tarkoituksenaan suorittaa ainoastaan yksi tai useampi kurssi tai korottaa sen 

tai niiden arvosanoja. 
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6.4 Oppiaineen oppimäärän arviointi ja päättöarvosanan muodostaminen 
 

Päättövaiheessa oppiaineiden pakolliset ja valinnaiset kurssit arvioidaan numeroin lukuunottamatta 

oppiainetta opinto-ohjaus ja työelämätaidot. 

Päättöarviointi tehdään siinä vaiheessa, kun opiskelija on opiskellut kaikki opiskelusuunnitelmaansa 

kuuluvat pakolliset ja valinnaiset kurssit. Oppiaineen oppimäärän arvosana eli opiskelijan saama 

päättöarvosana muodostetaan opiskelijan suoriutumisen, opetuksen tavoitteiden, arvioinnin 

kohteiden sekä päättöarvioinnin kriteerien pohjalta. Päättöarvosana muodostuu suhteuttamalla 

opiskelijan päättövaiheen osaamisen taso valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.  

Jos opiskelija on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen tai vieraiden kielten 

oppimääriä, arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on viimeksi opiskellut. Samoin 

menetellään, jos opiskelija on vaihtanut katsomusaineesta tai sen oppimäärästä toiseen.  

Oppiaineen pakollisista ja valinnaisista kursseista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja 

enintään seuraavasti:  

Suoritettuja pakollisia ja valinnaisia kursseja 

yhteensä 

joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja 

enintään 

1-2 kurssia 0 

3-5 kurssia 1 

6-8 kurssia 2 

9 tai enemmän 3 

 

Oppiaineen oppimäärän arvioinnissa ja päättöarvosanan määräytymisessä näitä periaatteita 

noudatetaan koskien myös niitä opiskelijoita, jotka on otettu opiskelijoiksi tarkoituksenaan suorittaa 

ainoastaan yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä tai korottaa sen tai niiden arvosanoja. 
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6.5 Arvosanan korottaminen 
 

Jos opiskelija haluaa korottaa yhden tai useamman oppiaineen arvosanaa, tekee opiskelija 

oppilaanohjaajan ohjauksessa opiskelusuunnitelman. Opetussuunnitelmassa määritellään, mitkä 

kurssit on suoritettava oppiaineen arvosanaa korotettaessa. Oppiaineen arvioinnissa noudatetaan 

päättöarvioinnin kriteerejä. 

Päättötodistuksen arvosanan korottamiseen vaadittavat kurssisuoritukset on määritelty tässä 

opetussuunnitelmassa kunkin oppiaineen kohdalta. 

 

Oppiaine Suoritettavat kurssit 

Äidinkieli ja kirjallisuus 7, 8, 9  

Toinen kotimainen kieli 
Ruotsi 

4, 5 

Vieras kieli 
Englanti 

4, 5, 6 

Matematiikka 5, 6, 7, 8 

Uskonto/elämänkatsomustieto 1 

Historia 1 

Yhteiskuntaoppi 1, 2 

Fysiikka 1 

Kemia 1 

Biologia 1 

Maatieto 1 

Terveystieto 1 
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6.6 Päättövaiheen opintojen tunnustaminen  
 

Oheisessa taulukossa kuvataan, minkä perusopetuksen vuosiluokan oppimäärää aikuisten 

perusopetuksen kurssit vastaavat. Kesken olevan perusopetuksen oppimäärän arvioidut suoritukset 

tunnistetaan ja tunnustetaan aikuisten perusopetuksessa. 

Oppiaine 7. vuosiluokka 8. 
vuosiluokka 

9. 
vuosiluokka 

yhteensä 

Äidinkieli ja kirjallisuus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 

Toinen kotimainen kieli 
Ruotsi 

1 2 3 4 5 5 

Vieras kieli 
Englanti 

1 2 3 4 5 6 6 

Matematiikka 1 2 3 4  5 6 7 8  8 

Uskonto/elämänkatsomustieto  1  1 

Historia  1  1 

Yhteiskuntaoppi   1 2 2 

Fysiikka  1  1 

Kemia  1  1 

Biologia   1 1 

Maatieto   1 1 

Terveystieto   1 1 

Opinto-ohjaus ja 
työelämätaidot 

 1 2 2 

 9 14 16 39 

Valinnaisia kursseja valittava vähintään 7 

muu vieras kieli     

taide- ja taitoaine     

tieto- ja viestintäteknologia     

oppiaineiden tukikurssit     

ammatillisia opintoja     

lukio-opintoja     

työelämään tutustumista     

muita aikuisten 
perusopetukseen soveltuvia 
kursseja 

    

Päättövaihe yhteensä vähintään 46 
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6.7 Perusopetuksen koko oppimäärän suoritus 
 

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

hyväksytysti kaikkien henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa kuuluneiden oppiaineiden 

oppimäärät. Aikuisten perusopetuksen oppimäärä sisältää vähintään 46 päättövaiheen kurssia. 

Pakollisten kurssien lisäksi opiskelijan opiskelusuunnitelmaan kuuluu valinnaisia kursseja. Valinnaiset 

kurssit ovat joko tuntijaon mukaisten oppiaineiden kursseja tai muita perusopetukseen soveltuvien 

aineiden ja aihealueiden kursseja. Opiskelijan tulee opiskella vähintään yhtä kieltä A-kielen 

oppimäärän mukaisesti. Opiskelijan tulee suorittaa kielistä yhteensä vähintään 20 kurssia, joista 

äidinkieltä ja kirjallisuutta vähintään 4 kurssia.  

Opiskelijan suorittamia aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen kursseja ei oteta huomioon 

laskettaessa perusopetuksen oppimäärän vähimmäiskurssimäärää (46 kurssia). Poikkeuksen tästä 

muodostaa terveystieto, joka hyväksiluetaan mikäli opiskelija on suorittanut terveystiedon kurssin 

aikuisten perusopetuksen alkuvaiheessa.    

Aikuisten perusopetuksen päättöarvioinnissa numeroin arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli 

ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, 

maantieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi ja terveystieto. 

 

6.8 Päättövaiheessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 
 

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa käytettävät todistukset ovat  

• erotodistus  

• päättötodistus  

• todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta  

• todistus erityisessä tutkinnossa suoritetusta oppimäärästä tai suoritetuista oppimääristä. 

Todistuksiin merkitään 

• todistuksen nimi 

• opetuksen järjestäjän ja koulun nimi 

• järjestämislupa 

• opiskelijan nimi ja syntymäaika, päättötodistukseen myös henkilötunnus  

• todistuksen antamispäivä  

• rehtorin allekirjoitus  

• opiskelijan opiskelusuunnitelmaan sisältyneet päättövaiheen opinnot eri oppiaineissa, niiden 

kurssimäärä sekä annetut arvosanat  

• arvosana-asteikko  

• maininta siitä, että todistus on opetushallituksen määräyksen OPH-1280-2017 mukainen. 

Todistukseen voidaan liittää muu todistus opiskelijan erityisestä osaamisesta. 

Erotodistus annetaan opiskelijalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta. 

Erotodistuksen liitteenä tulee olla koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista 
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painotuksista. Erillistä erotodistusta ei tarvitse antaa, jos opiskelija siirtyy saman opetuksen järjestäjän 

ylläpitämään toiseen kouluun. Erotodistukseen merkitään rehtorin allekirjoitus. 

Perusopetuksen päättötodistus annetaan opiskelijalle, jonka suoriutuminen suhteessa oppiaineiden 

oppimäärien tavoitteisiin on hyväksytty kaikissa hänen opiskelusuunnitelmaansa kuuluvissa 

oppiaineissa. Numeroarvosanoja käytettäessä tämä merkitsee vähintään todistusarvosanaa viisi (5) ja 

sanallisesti arvioitavissa oppiaineissa arviota ”suoritettu” (S). 

Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin muihin perusopetuksen aikana käytettäviin 

todistuksiin seuraavin poikkeuksin:  

• opiskelijan koko nimi ja henkilötunnus  

• rehtorin allekirjoitus  

• yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvioitavien valinnaisten aineiden arviointi sanoin 

(välttävä – erinomainen) ja numeroin (5-10)  

• oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli 

ja vieraat kielet) merkitään suoritettu oppimäärä lukuun ottamatta uskontoa  

• uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvosana merkitään päättötodistukseen muodossa 

”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta tai mitä uskonnon 

oppimäärää opiskelija on opiskellut  

• oppiaineen opetuksessa käytetty kieli, mikäli jonkin oppiaineen kursseista on aikuisten 

perusopetuksen päättövaiheessa opetettu vähintään puolet muulla kuin koulun 

opetuskielellä.  

• tieto siitä, että ”Perusopetuksen oppimäärä sijoittuu tasolle kaksi kansallisessa tutkintojen ja 

muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä ja eurooppalaisessa tutkintojen 

viitekehyksessä”. 

Mikäli alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja tai opiskelija pyytää kirjallisesti, ettei opiskelijan 

päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana 

jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä S ”suoritettu”. Opiskelijalle voidaan hänen pyynnöstään 

antaa todistus hänen suorittamastaan uskonnon oppimäärästä / elämänkatsomustiedosta. 

Jos opiskelija on suorittanut perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä tutkinnossa, 

hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta. Todistuksesta 

tulee käydä ilmi suoritettu oppiaine ja oppimäärä. Samaan todistukseen voidaan merkitä useamman 

oppiaineen suoritukset. Jos opiskelija on suorittanut osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten 

vuosiluokan oppimäärän, annetaan hänelle todistus osittain suoritetusta perusopetuksen 

oppimäärästä.  

Jos perusopetuksen koko oppimäärä on suoritettu erityisessä tutkinnossa, annetaan todistus 

perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.  Mikäli oppiaineen oppimäärä tai perusopetuksen 

koko oppimäärä on suoritettu erityisessä tutkinnossa, ei todistuksiin merkitä kurssien määrää. 
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7 Opetuksen laajuus ja rakenne 
 

Heinolan kaupungin aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi korottaa päättötodistuksen 

arvosanoja, suorittaa perusopetuksen oppiaineita tai niiden osia kursseina tai suorittaa 

perusopetuksen oppimäärän loppuun. Mikäli opiskelija tarvitsee aikuisten perusopetuksen 

lukutaitovaiheen tai alkuvaiheen opintoja tai niiden osia on hänen mahdollista suorittaa ne muussa 

oppilaitoksessa. 

 

7.1 Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen tuntijako 
 

Alkuvaiheen tuntijako = lukutaitovaihe ja alkuvaihe 

- lukutaitovaihe on lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja ja numeerisia perustaitoja 

tarvitseville 

- lukutaitovaiheessa kieliä yhteensä vähintään 15 kurssia 

- lukutaitovaiheessa kursseja yhteensä vähintään 27 

- alkuvaiheessa kieliä yhteensä vähintään 21 kurssia 

- alkuvaiheessa kursseja yhteensä vähintään 38 

Lukutaitovaihe  Alkuvaihe 

Oppiaine Pakolliset 
kurssit 

Tarjottavat 
valinnaiset 
kurssit 

Pakolliset 
kurssit 

Tarjottavat 
valinnaiset 
kurssit 

Äidinkieli ja kirjallisuus 15 - 17 - 

Vieras kieli 
 

- - 4 - 

Matematiikka 3 - 5 - 

Yhteiskuntatietous ja 
kulttuurintuntemus 

2 - 3 - 

Ympäristö- ja luonnontieto 1 - 2 - 

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot 2  1 - 

Muita perusopetukseen soveltuvia 
oppiaineita ja aihealueita 

- - 2 - 

Valinnaiset kurssit vähintään **  6  10 

27  38 

** voi sisältää opetussuunnitelmassamäärätyn mukaisesti oppiaineiden ja aineryhmien valinnaisia 

kursseja, ammatillisia tai lukio-opintoja, työelämään tutustumista sekä muita oppivelvollisuusiän 

ylittäneiden perusopetukseen soveltuvia kursseja 
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7.2 Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen tuntijako 
 

Päättövaihe 

- vastaa lasten perusopetuksen luokkia 7-9 

- kieliä yhteensä vähintään 20 kurssia 

- päättövaiheessa kursseja vähintään 46 

  

Päättövaihe   

Oppiaine Pakolliset 
kurssit 

Tarjottavat 
valinnaiset kurssit 

Suomen kieli ja kirjallisuus / suomi toisena 
kielenä S2 

9  

Vieras kieli, A-englanti 6  

Toinen kotimainen, ruotsi 5  

Matematiikka 8  

Uskonto / Elämänkatsomustieto 1  

Historia 1  

Yhteiskuntaoppi 2  

Fysiikka 1  

Kemia 1  

Biologia 1  

Maantieto 1  

Terveystieto 1  

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot ja TET 2  

Valinnaiset opinnot ** - 7 

Yhteensä vähintään 46 kurssia 

 

** voi sisältää opetussuunnitelmassa määrätyn mukaisesti oppiaineiden ja aineryhmien valinnaisia 

kursseja, ammatillisia tai lukio-opintoja, työelämään tutustumista sekä muita oppivelvollisuusiän 

ylittäneiden perusopetukseen soveltuvia kursseja 
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8 Oppiaineet päättövaiheessa 
 

Tässä koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa määritellään aikuisten perusopetuksen päättövaiheen 

(luokkatasot 7-9) oppiaineiden tehtävät, tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet. 

Opetussuunnitelmassa määritellään lisäksi oppiaineiden kurssit ja sisällöt, joiden avulla opiskelija voi 

halutessaan korottaa peruskoulun päättöarvosanoja. Lisäksi määritellään tavoitteet, jotka koskevat 

oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin 

liittyviä erityisiä näkökulmia kussakin oppiaineessa.  

 

 

8.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 
 

Oppiaineen tehtävä 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijoiden kieli-, vuorovaikutus- ja 

tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista sekä 

tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Opiskelijoiden arjessa ja työelämässä 

tarvittavia kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden 

käsitteellistämiseen, ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa 

kielikasvatuksesta ja auttaa opiskelijoita rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä 

kulttuurisesti moninaisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus on 

monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen. Keskeisiä ovat 

monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen sekä tiedon hankinnan ja jakamisen taidot. 

Opiskelijoiden taitotasolle soveltuva kirjallisuus, monimuotoiset tekstit ja kulttuurituotteet 

vahvistavat luovuuden ja mielikuvituksen monipuolista kehittymistä sekä laajentavat opiskelijoiden 

käsitystä oman kielellisen ilmaisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus ja kulttuuriperinnön tuntemus 

yhdistävät opiskelijan kulttuuriinsa ja avartavat käsitystä muista kulttuureista. 

Opiskelijoita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa 

viestintäympäristöissä. Osana eettistä kasvatusta opiskelijoita ohjataan ymmärtämään omien 

kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. Metakognitiivisista taidoista 

äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa painottuvat tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen strategiset 

taidot. Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoisuutta sekä kielen 

havainnoinnin taitoja.  Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kielestä: 

kielen rakenteita opiskellaan opiskelijoiden taitotasolle sopivien tai tyypillisten 

kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä. Jokaisen kurssin sisältöön tuodaan mukaan 

oppiaineen kulttuurisisältöjä, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama ja teatteritaide.  

Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostamisen tukeminen ja kulttuurintuntemuksen 

syventäminen. Mediakasvatuksen tehtävänä on kriittisen medialukutaidon ja aktiivisen toimijuuden 

omaksuminen medioituneessa yhteiskunnassa. 

Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden 

merkityksellisyys opiskelijoille. Opiskelijoiden kiinnostusta vahvistetaan luomalla mahdollisuuksia 

aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla huomioon aikuisten arjen ja työelämän 
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tekstimaailma ja kokemukset. Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien 

valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo sekä 

tuetaan eritasoisia oppijoita.  Opetuksessa tehdään yhteistyötä äidinkielen ja kirjallisuuden eri 

oppimäärien ja oppiaineiden kanssa. 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävää täydentävät näkökulmat aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa 

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa kehitetään opiskelijoiden erittelevää luku- ja 

kirjoitustaitoa. Opiskelijat tutustuvat erityyppisiin, myös monimuotoisiin teksteihin, jolloin myös 

heidän luku- ja tulkintataitonsa monipuolistuvat. Samalla opiskelijat aktivoituvat sekä hakemaan 

erilaista tietoa että arvioimaan sitä. Lukutaidon lisäksi opiskelijat kehittävät omaa kirjoitustaitoaan 

niin, että he osaavat teksteissään hyödyntää kirjoitetun kielen mahdollisuuksia. 

Opiskelijoiden tietoisuus omasta kielestään ja kulttuuristaan syvenee. Samalla heidän kielellinen 

identiteettinsä vahvistuu niin, että he pystyvät toimimaan erilaisissa ympäristöissä erilaisten ihmisten 

kanssa. 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä 

oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää ja 

tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä.  Äidinkielen ja 

kirjallisuuden oppimisympäristöön kuuluu myös oppilaitoksen ulkopuolinen kulttuuri- ja 

mediatarjonta.  Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisen strategioiden hallinta vahvistuu ja 

tekstin tuottamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös tieto- ja 

viestintäteknologiaa hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja 

työtavat valitaan niin, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa 

integroidaan mahdollisuuksien mukaan eri sisältöalueiden, erityisesti kirjallisuuden, ja muiden 

oppiaineiden opetukseen. Kunkin opiskelijan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.  

Kirjallisuudenopetus integroituu luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, maantiedon ja 

kuvataiteen opetukseen. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa  

Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista 

auttamalla heitä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita sekä tunnistamaan 

omia vahvuuksiaan. Opiskelijoita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään kiinnostavaa ja omalle 

lukutavalle soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta sekä kannustetaan kirjallisuuden ja 

muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen, kuuntelemiseen ja katselemiseen. Opiskelijoita ohjataan 

myös vastuulliseen mediaympäristössä toimimiseen.  Vuorovaikutustaitojen ja tekstien 

tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja palautetta.  Opiskelijat saavat 

ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa ja ajatusten 

kielentämisessä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden ottamisessa ja 

itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. 

Opiskelijan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa 
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Opiskelijan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Kannustava ja rakentava 

palaute tukee opiskelijoiden motivaation rakentumista ja kielellisten valmiuksien kehittymistä sekä 

auttaa opiskelijoita löytämään omat vahvuutensa. Opiskelijoille annetaan säännöllisesti tietoa 

oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi 

oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän palautteen avulla opiskelijoita autetaan tulemaan 

tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan sekä annetaan välineitä niiden 

kehittämiseen. Aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa kaikki tavoitealueet ovat opiskelijan 

oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin 

näyttöihin sekä opettajan havaintoihin erilaisissa kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. 

Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi 

harjoitellaan vertaisarviointia. 

 

8.1.1 Suomen kieli ja kirjallisuus 
 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää opiskelijoiden suomen 

kielen, moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee 

opiskelijoiden kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa ohjataan 

opiskelijoita ymmärtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja asemaa 

kulttuurisesti moninaisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa. Opiskelijoita ohjataan huomaamaan 

koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen 

tukena. 

Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielen asema kansalliskielinä ja suomen asema 

enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös 

väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja 

ajattelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän ja muiden 

äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien opetuksen kanssa. 

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa                                                                                                                                                                                         

Opetuksen tavoitteet 
  

Tavoitteisiin 
liittyvät 
kurssit 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata opiskelijaa laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, 
motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa 
viestintäympäristöissä 

äi1–5, äi6 L2, L3, L6, 
L7 

T2 kannustaa opiskelijaa monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan 
ja kehittämään taitoaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja 
viestinnällisiä valintojaan 

äi1–5 L1, L2, L3, 
L7 

T3 ohjata opiskelijaa monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään 
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin 

äi5, äi6, äi9 L1, L2, L3, 
L7 
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T4 kannustaa opiskelijaa syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän 
oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan omia 
vuorovaikutuksellisia vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan 
erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä 

äi3, äi5, äi9 L1, L2, L6, 
L7 

Tekstien tulkitseminen 

T5 ohjata opiskelijaa kehittämään tekstien ymmärtämisessä ja 
analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja ja 
taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita 

äi1, äi2, äi4, 
äi7 

L1, L2, L4 

T6 tarjota opiskelijalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, 
tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja 
mediatekstejä 

äi1–4, äi6–8 L1, L4 

T7 ohjata opiskelijaa kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, 
harjaannuttaa opiskelijaa tekemään havaintoja teksteistä ja 
tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä 
vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa 

äi2–4, äi6–8 L1, L2, L4 

T8 kannustaa opiskelijaa kehittämään taitoaan arvioida erilaisista 
lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä 
tarkoituksenmukaisella tavalla 

äi1–2, äi6–8  L2, L4, L5, 
L6 

T9 kannustaa opiskelijaa laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia 
fiktiivisiä tekstejä ja kirjallisuudenlajeja kohtaan ja monipuolistamaan 
luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja 
sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista 

äi2, äi4, äi6-8 L1, L2, L4, 
L5 

Tekstien tuottaminen 

T10 rohkaista opiskelijaa ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja 
tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa opiskelijaa 
tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin 
tuottajana 

äi2, äi4, äi6, 
äi9 

L1, L4. L5, 
L7 

T11 tarjota opiskelijalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, 
ohjaavia ja erityisesti kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös 
monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa opiskelijaa valitsemaan 
kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja 

äi2–3, äi6, äi9 L2, L4, L5 

T12 ohjata opiskelijaa vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, 
tarjota opiskelijalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa 
sekä rohkaista opiskelijaa vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan 
palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana 

äi2–3, äi6, äi9 L2, L4, L5, 
L6 

T13 ohjata opiskelijaa edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja 
vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien 
tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta 
viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa 
kirjoitetun kielen konventioista 

äi1, äi3–4, 
äi6, äi9 

L2, L4, L5, 
L6 

T14 harjaannuttaa opiskelijaa vahvistamaan tiedon hallinnan ja 
käyttämisen taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja 

äi1–4, äi6, äi9 L2, L4, L5, 
L7 
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viittaustapojen hallintaa omassa tekstissään sekä opastaa opiskelijaa 
toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia 
kunnioittaen 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T15 ohjata opiskelijaa syventämään kielitietoisuuttaan ja 
kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa opiskelijaa tunnistamaan 
kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja 
ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia 

äi3–5, äi8 L1, L2, L4 

T16 kannustaa opiskelijaa avartamaan kirjallisuus- ja 
kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja 
nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä 
pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, 
tarjota opiskelijalle mahdollisuuksia luku- ja muiden 
kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen 

äi4, äi7, äi10 L1, L2, L4 

T17 ohjata opiskelija tutustumaan Suomen kielelliseen ja 
kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja 
piirteisiin ja auttaa opiskelijaa pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä 
tiedostumaan omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään 
sekä innostaa opiskelijaa aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja 
tekijäksi 

äi2, äi4, äi7, 
äi9–10  

L2, L4, L6, 
L7 

  

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän kurssit aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän eri 

tavoitealueet integroituvat oppimisessa toisiinsa. Kaikilla kursseilla opiskellaan monipuolisesti eri 

tavoite- ja sisältöalueita, vaikka kurssin näkökulmasta jokin oppimäärän osa-alue tai näkökulma 

painottuu. Kursseja voidaan paikallisesti yhdistää tai ryhmitellä laajemmiksi kursseiksi tai jaksoiksi. 

Tässä koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa on kuvattu 9 suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän 

kurssia opetussuunnitelman perusteista.  Lyseonmäen koulussa pakollisia kursseja ovat äi1, äi2, äi3, 

äi4, äi5, äi6, äi7, äi8 ja äi9. Tarkoituksen mukaisen opetuksen järjestämisen vuoksi voi osan kursseja 

yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi. Kurssit äi3, äi8 ja äi9 voidaan opettaa yhtenä kokonaisuutena. 

Myös äi5, äi6 ja äi7 voidaan opettaa yhtenä kokonaisuutena.  

Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa suomen kielen ja kirjallisuuden aikuisten perusopetuksen 

päättötodistuksen päättöarvosanaa, opiskelija suorittaa kurssit äi7, äi8 ja äi9. Kaikki tavoitteet ovat 

mukana kaikilla kursseilla, mutta niiden painotus voi vaihdella.  

 

äi1 Suomen kielen ja kirjallisuuden perusteet 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kurssin sisällöissä keskitytään vahvistamaan tekstien tuottamisen ja tulkitsemisen perustaitoja. 

Kurssilla työskennellään erilaisissa viestintäympäristöissä ja samalla monipuolistetaan suullisia ja 

kirjallisia viestintätaitoja. Kurssin aikana opitaan oman tekstin rakentamiseen liittyvät perusasiat, 

harjoitellaan tekstin tuottamista vaiheittain sekä annetaan ja vastaanotetaan palautetta tekstien 

tuottamisen eri vaiheissa. Samalla paneudutaan erilaisten tekstien erittelyyn ja arviointiin sekä 
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syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita: sisällön ennustaminen, ydinajatusten tiivistäminen, 

päätelmien ja kysymysten teko ja tiedon suhteuttaminen muuhun tietopohjaan. Perehdytään 

tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja niiden luotettavuuden arviointiin. Keskeisenä 

sisältönä on myös yleiskielen hallinnan vahvistaminen. Tutustutaan lyhyisiin kaunokirjallisiin 

teksteihin oman lukukokemuksen näkökulmasta. 

äi2 Monimuotoiset tekstit  

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kurssilla vahvistetaan ja syvennetään monimuotoisten tekstien tulkinnan taitoja tutustumalla eri 

tekstilajeihin. Elämyksellisen lukemisen, kuuntelemisen ja katselemisen lisäksi tutustutaan 

erittelevään, tulkitsevaan ja kriittiseen lukutapaan. Samalla harjoitellaan erilaisia ja eri tilanteisiin 

sopivia ilmaisun keinoja. Harjaannutaan ottamaan kantaa ja perustelemaan ajatuksia niin suullisesti 

kuin kirjallisestikin. Erilaisten tekstien avulla harjoitellaan lähteiden käyttöä, arviointia ja niihin 

viittaamista. 

äi3 Tekstien tuottaminen ja tulkitseminen  

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Opiskelijan lukutaitoa ja tekstien tulkitsemisen taitoja syvennetään tutkimalla erilaisia tekstejä eri 

muodoissaan. Tekstien tulkinnassa tarvittavien käsitteiden käyttöä lisätään. Luettuun myös 

eläydytään ja jaetaan lukukokemuksia muille. Tutustutaan monimuotoisiin eritteleviin, pohtiviin, 

kantaa ottaviin ja ohjaaviin teksteihin ja niiden keskeisiin kielellisiin piirteisiin. Tuotetaan tekstejä eri 

muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Samalla perehdytään 

tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin sekä harjaannutaan antamaan ja vastaanottamaan 

palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Kurssilla harjoitellaan myös puheen ja kokonaisilmaisun 

erilaisia keinoja esimerkiksi valmistelluissa puhe-esityksissä. Harjoitellaan arvioimaan omaa 

vuorovaikutustaitoa ja viestintätapaa sekä havaitsemaan kehittämiskohteita tällä osa-alueella. 

äi4 Kieli ja kulttuuri 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kurssilla vahvistetaan edelleen erilaisten tekstilajien hallintaa. Kurssin aikana perehdytään erityisesti 

suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin ja teemoihin eri aikoina. Samalla opiskelija tutkii kirjallisuuden, 

kulttuuriperinnön ja taiteen yhteyttä ympäröivään yhteiskuntaan. Niin ikään tutustutaan kielessä ja 

kulttuurissa tapahtuneisiin muutoksiin. Tutustumalla kotimaiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin, 

suomen kieleen ja sen sukukieliin ja toisaalta monikieliseen nyky-Suomeen vahvistetaan opiskelijan 

omaa kielellistä ja kulttuurista identiteettiä. Monipuolisten tekstien ja harjoitusten avulla lisätään 

tietoisuutta tekstien tyylistä, sävyistä ja rakenteista. Samalla opitaan huomaamaan omat 

mahdollisuudet viestijänä. Kirjalliset ja suulliset harjoitukset avaavat opiskelijan tietoisuutta 

viestinnän tehtävästä ja merkityksestä. 

äi5 Puhe- ja vuorovaikutustaidot 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kurssilla vahvistetaan opiskelijan viestintätaitoja. Harjoituksia tehdään niin yksin kuin ryhmässäkin. 

Tavoitteena on rohkaista opiskelijaa havainnoimaan omaa viestintäänsä ja kehittämään sitä. 

Ryhmäharjoituksissa kehitetään kuuntelemisen, keskustelun, mielipiteiden perustelun ja 

vastavuoroisen viestinnän taitoja. Samalla vahvistetaan opiskelijan kykyä toimia ryhmässä. 

Yksilöllisissä esiintymistilanteissa opiskelijaa rohkaistaan olemaan yleisön edessä, nauttimaan 

esiintymisestä ja näkemään mahdollisuutensa monipuolisesti viestivänä aktiivisena kansalaisena.  
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Harjaannutaan käyttämään kieltä eri tilanteiden vaatimalla tavalla ja soveltamaan puhutun kielen 

erilaisia tyylejä, sävyjä ja rakenteita. 

äi6 Median maailma 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kurssilla tutustutaan median ilmiöihin ja tekstilajeihin. Tutkitaan erilaisia mediatuotteita, ja 

osallistutaan median tekemiseen. Harjoitellaan tekstien luotettavuuden arviointia. 

äi7 Kauno- ja tietokirjallisuuden lukeminen 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kurssilla luetaan monipuolisesti sekä kauno- että tietokirjallisuutta. Luettua käsitellään ja 

lukukokemuksia jaetaan eri tavoin. Varmennetaan kaunokirjallisuuden analyysikäsiteiden käyttöä ja 

eläydytään luettuun esimerkiksi draaman keinoin. Tietokirjallisuuden lukemisen yhteydessä 

pohditaan tekstin luotettavuutta ja tietojen käytettävyyttä. 

äi8 Tekstien tulkinta 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kurssilla syvennetään tekstien tulkinnan taitoja tutkimalla erilaisia tekstejä eri muodoissaan ja 

varmennetaan tekstien tulkinnassa tarvittavien käsitteiden käyttöä. Luettuun myös eläydytään ja 

jaetaan lukukokemuksia muille. Tutustutaan monimuotoisiin eritteleviin, pohtiviin, kantaa ottaviin ja 

ohjaaviin teksteihin ja niiden keskeisiin kielellisiin ja tekstuaalisiin piirteisiin. 

äi9 Tekstien tuottaminen 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kurssilla syvennetään erilaisten tekstien tuottamisen taitoja. Tuotetaan monimuotoisia tekstejä. 

Samalla perehdytään tekstien tavoitteisiin ja arviointiin sekä harjaannutaan antamaan ja 

vastaanottamaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Varmennetaan oikeinkirjoitusta. 

Kurssilla harjoitellaan myös puheen ja kokonaisilmaisun erilaisia keinoja esimerkiksi valmistelluissa 

puhe-esityksissä. Harjoitellaan arvioimaan omaa vuorovaikutustaitoa ja viestintätapaa sekä 

havaitsemaan omia kehittämiskohteita tällä osa-alueella. 

 

8.1.2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tehtävä 

Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden 

sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai ruotsin kieltä 

erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti1. Tämän oppimäärän tehtävänä on 

tukea opiskelijan kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet jatko-

opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla opiskelija osaa hakea tietoa sekä 

ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä 

päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan 

kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen kehittymistä. 

 
1 Tuntijakoasetus 422/2012 8 § 2 mom. 
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Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea opiskelijoiden 

monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen 

kehittämiseen. Yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus 

auttaa opiskelijoita rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti 

monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.  

Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena kielenä ja 

kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat opiskelijoille merkitykselliset ja tarpeelliset 

tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja 

opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun 

ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Ymmärtämis- ja 

tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Opiskelijoiden kielen osaaminen laajenee 

arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet havaintojen 

ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen 

sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja pyritään hyödyntämään opiskelijoiden osaamia kieliä. 

Opiskelija voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole 

suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen 

selvittämisessä huomioidaan ensisijaisesti seuraavat näkökulmat: 

• opiskelijan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin/joillakin kielitaidon osa-

alueella, jolloin hänen osaamisensa ei vielä anna edellytyksiä yhdenvertaiseen 

oppimisyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja työskentelyssä tai 

• opiskelijan suomen kielen taito ei vielä anna edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -

oppimäärän opiskeluun.  

Kun opiskelija opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle opetetaan 

suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän 

opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat opiskelijan oppimistarpeet ja 

kielenoppimisen vaihe. Mikäli opiskelijan oppimäärä on suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, hänen 

edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän tavoitteisiin ja kriteereihin 

riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus on järjestetty. Opetuksen 

tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa otetaan huomioon opiskelijan kielitaito sekä 

aiemmin opitut tiedot ja taidot. Opiskelija voi siirtyä opiskelemaan suomen kieli ja kirjallisuus -

oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytykset sen tavoitteiden mukaiseen opiskeluun. 

Päättövaiheen opetuksen erityisenä tehtävänä on vakiinnuttaa ja monipuolistaa suomen kielen taitoa, 

oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa. Opiskelijan kehittyviä luku- ja 

kirjoitustaitoja tulee edelleen tukea. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijan kielitaito ja 

vahvuudet. Opiskelijan kielitietoutta, tekstimaailmaa ja kulttuurin tuntemusta laajennetaan ja 

kehitetään kielellisiä valmiuksia jatko-opintoja, yhteiskuntaa ja työelämää varten. Kirjallisuuden 

opetuksessa kannustetaan monipuoliseen, elämykselliseen ja erittelevään lukemiseen. Opetuksessa 

tuetaan opiskelijan kotoutumisprosessia ja osallisuutta yhteiskunnassa sekä edistetään kielellisiä ja 

kulttuurisia taitoja erilaisissa monimediaisissa, monikielisissä ja -kulttuurisissa, ympäristöissä. 

Opiskelijoita ohjataan toimimaan erilaisissa viestintäympäristöissä niin, että he hahmottavat oman 

viestijäkuvansa ja pystyvät osaltaan vaikuttamaan myönteiseen viestintäilmapiiriin. 
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Päättövaiheen opetuksen tehtävänä on rohkaista opiskelijoita oma-aloitteisiksi ja osallistuviksi 

kansalaisiksi, jotka osaavat perustella näkemyksiään ja vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäröivään 

yhteiskuntaan eri viestintävälineitä hyödyntäen.  Opetuksessa tuetaan kehittymistä aktiivisiksi 

lukijoiksi ja kirjoittajiksi, jotka arvioivat ja kehittävät tekstin tulkinnan ja tuottamisen taitojaan ja 

hankkivat ja jakavat kokemuksia erityyppisistä teksteistä.  Tekstien valikoima laajenee 

yhteiskunnallisten sekä opiskelu- ja työelämässä tarvittavien tekstien suuntaan. Opiskelijoita ohjataan 

hankkimaan ja hyödyntämään tietoa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista. Kehitetään 

yleispuhekielen ja kirjakielen normien hallintaa ja taitoa käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä.  

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa 

 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät 
kurssit 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 auttaa opiskelijaa kehittämään vuorovaikutustaitojaan ja 
ilmaisukeinoja vuorovaikutustilanteissa ja vahvistamaan taitoaan 
työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa 

s21, s23, s27, 
s210 

L1, L2, L4 

T2 ohjata opiskelijaa kehittämään muodollisten puhetilanteiden, 
opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien kuuntelu- ja 
ymmärtämistaitoa 

s21-s24, s27 L2, L4, L5 

T3 rohkaista opiskelijaa esiintymään entistä monipuolisemmin 
erilaisissa tilanteissa ja kehittämään esiintymistaitoja 

s27, s28, s210 L2 

Tekstien tulkitseminen 

T4 ohjata opiskelijaa hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien 
tulkinnassa 

s21-s24, s28 L1, L2, L4 

T5 ohjata opiskelijaa kriittiseen tekstien tulkintaan s24, s26, s27 L1, L2, L4 

Tekstien tuottaminen 

T6 rohkaista opiskelijaa hyödyntämään eri tekstilajeja omien tekstien 
malleina ja lähteinä sekä vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja 
muokata tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä 

s22, s23, s26-
s28 

L1, L2, L4 

T7 ohjata opiskelijaa vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen hallintaa s22-s24, s28 L2, L3 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8 auttaa opiskelijaa syventämään kielitietoisuuttaan ja 
vakiinnuttamaan taitoaan vastaanottaa tekstiä eri tavoilla eri 
tilanteissa 

s22-s26 L4 

T9 rohkaista opiskelijaa avartamaan kulttuurinäkemystään ja 
erittelemään kulttuurista monimuotoisuutta sekä tunnistamaan 
kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden 
kulttuurisidonnaisuutta 

s29, s210 L2 
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T10 ohjata opiskelijaa tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin ja 
kirjallisuuteen 

s28-s210 L2 

T11 auttaa opiskelijaa vakiinnuttamaan myönteistä käsitystä itsestään 
viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata 
opiskelijaa näkemään ja vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja tapoja 
sekä oppimaan muilta 

s26, s28 L1, L2, L7 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T12 ohjata opiskelijaa ymmärtämään, miten kieltä käytetään eri 
tiedonaloilla 

s21-s26 L1, L4, L6 

T13 rohkaista opiskelijaa kehittämään tiedonhankintataitoja sekä 
oman työskentelyn suunnittelua ja arviointia itsenäisesti ja ryhmässä 

s25 L1, L5, L6, L7 

 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän kurssit aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Kaikilla suomen kielen ja kirjallisuuden kursseilla opiskellaan monipuolisesti eri sisältöalueita. Eri 

kursseilla painotetaan enemmän toisia sisältöjä. Opiskelijan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen 

oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt 

valitaan siten, että opiskelija voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin 

liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä 

opiskelijoiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. 

Tässä koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa on kuvattu 9 suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -

oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaista kurssia, joista Lyseonmäen koulussa pakollisia 

kursseja ovat s21, s22, s23, s24, s25, s26, s27, s28 ja s29. Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa 

suomitoisena kielenä ja kirjallisuus -oppiaineesta aikuisten perusopetuksen oppimäärän arvosanaa, 

opiskelija suorittaa vähintään 3 kurssia riippuen opiskelijan lähtötasosta ja tavoitteista. Suoritustapa 

sovitaan yhdessä opettajan kanssa. 

s21 Opiskelutaitojen vahvistaminen 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kurssilla vahvistetaan eri aineiden opiskelussa tarvittavia opiskelustrategioita. Tutustutaan 

oppikirjatekstin rakenteeseen, harjoitellaan etsimään tekstistä ydinasiat ja referoimaan niitä 

suullisesti ja kirjallisesti. Harjoitellaan muistiinpanojen tekemistä. Tutustutaan erilaisiin koetyyppeihin 

ja kysymysmalleihin ja harjoitellaan vastaamaan niihin.  

 

s22 Luonnontieteen tekstit tutummiksi 

 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kurssilla tuetaan luonnontieteellisen alan kielen lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja 

puhumisen taitoja. Syvennetään opiskelun kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista lukemista 

ja tulkintaa. Luetaan maantiedon, biologian, fysiikan ja kemian lyhyitä tekstejä ja tutustutaan niiden 

tiedonalojen kieleen. Laaditaan omia lyhyitä tietotekstejä kuten määritelmiä, selostuksia ja 

tiivistelmiä. 
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s23 Yhteiskunnallisten aineiden tekstit tutummiksi 

 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kurssilla tuetaan yhteiskunnallisen alan kielen lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen 

taitoja. Syvennetään opiskelun kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista lukemista ja 

tulkintaa. Luetaan historian ja yhteiskuntaopin tekstejä ja tutustutaan niiden tiedonalojen kieleen. 

Laaditaan omia lyhyitä tietotekstejä kuten lyhyitä esseevastauksia. 

 

 
 
 
 
s24 Median tekstejä ja kuvia 
 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Tutustutaan digitaalisiin teksteihin ja arvioidaan niitä lähdekriittisesti. Pohditaan, millaiset tekstit ovat 

luotettavia lähteitä esimerkiksi esitelmään. Tutustutaan tekstien käyttämiseen oman tekstin pohjana 

ja opetellaan lainaamaan ja referoimaan muiden kirjoittamaa tekstiä. Harjoitellaan käyttämään 

lähteitä sekä kirjoittamaan lähdeviitteitä. Tarkastellaan erilaisia uutiskuvia ja mainoskuvia ja niiden 

tavoitteita.  

 

s25 Tiedonhankintataitojen syventäminen  

 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman 

oppimisen arvioinnissa. Harjoitellaan graafien, karttojen, tilastojen ja simulaatioiden lukutaitoa ja 

tulkintaa. Tehdään tiedonhankintaa liittyviä harjoituksia ja hyödynnetään koulun oppimisympäristöjä. 

 

s26 Uutistekstit 

 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kurssilla vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen uutistekstien parissa. Tarkastellaan eri 

medioiden uutisia ja niiden tekstilajipiirteitä.  Opitaan poimimaan uutisen sisällöstä ydinasiat. 

Vahvistetaan uutistekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitoa ja harjoitellaan tunnistamaan, millainen on 

luotettava uutislähde. Kirjoitetaan uutinen.  

 

s27 Mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen  

 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kurssilla harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista ja argumentointia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Tutustutaan erilaisiin mielipideteksteihin ja opitaan niiden avulla käyttämään argumentointiin liittyviä 

fraaseja ja ilmauksia, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaisemista, modaalisuutta, mielipiteen 

vahvistamisen ja pehmentämisen keinoja sekä argumentointia. Kirjoitetaan mielipideteksti ja 

laaditaan oma puhe-esitys. Harjoitellaan prosessikirjoittamista. 
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s28 Kaunokirjalliset tekstit tutuiksi  

 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kurssilla tutustutaan kaunokirjallisuuden eri lajeihin sekä tekstien kielellisiin piirteisiin. Luetaan 

kaunokirjallisia tekstejä ja tutustutaan niiden tekstilajipiirteisiin. Käsitellään muutamia kaunokirjallisia 

tekstejä syventäen, esim. novelleja, kertomuksia ja runoja. Opiskelijaa aktivoidaan omaehtoiseen 

lukemiseen ja kirjaston käyttöön. Kirjoitetaan oma satu tai kertomus ja oma runo.  

 

s29 Kulttuurinen moninaisuus - moninainen kulttuuri 

 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kurssilla tutustutaan lisää kirjallisuuteen, teatteriin, kuvataiteeseen ja/tai muihin taidemuotoihin. 

Tarkastellaan yhtä taideteosta monipuolisesti ja kirjoitetaan oma arvostelu siitä. Vahvistetaan 

kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla opiskelijoiden kulttuurisia kokemuksia. 

 

Oppimisen arviointi  

Opiskelijan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Kannustava ja rakentava 

palaute tukee opiskelijoiden motivaation rakentumista ja kielellisten valmiuksien kehittymistä sekä 

auttaa opiskelijoita löytämään omat vahvuutensa. Opiskelijoille annetaan säännöllisesti tietoa 

oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi 

oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän palautteen avulla opiskelijoita autetaan tulemaan 

tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden 

kehittämiseen. Aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa kaikki tavoitealueet ovat opiskelijan 

oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin 

näyttöihin sekä opettajan havaintoihin erilaisissa kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. 

Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi 

harjoitellaan vertaisarviointia.  

 

8.2 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet 
 

Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelu aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden opintoihin kuuluu vähintään yksi A-kielen oppimäärä. Tässä 

opetussuunnitelmassa on laadittu A-oppimäärä englannin kielelle. Toiselle kotimaiselle kielelle on 

laadittu B1-oppimäärä. Lyseonmäen koulussa tarjotaan A1-englanti ja B1-ruotsi. 

 

8.2.1 Toinen kotimainen kieli, ruotsi B1-oppimäärä 
 

Oppiaineen tehtävä  

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen 

opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia 

monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja 
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rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa 

on runsaasti sijaa oppimisen ilolle ja luovuudelle. 

Ruotsin kielen opetus on osa kielikasvatusta. Opiskelijoissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja 

ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen, ja heitä rohkaistaan viestimään 

autenttisissa ruotsinkielisissä ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia 

ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan 

erilaisia opiskelijoita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla opiskelijoita tekemään 

aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa 

monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. 

Ruotsin kielen opiskelu valmistaa opiskelijoita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa 

kokoonpanoissa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa luontevan mahdollisuuden toteuttaa 

kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja opiskelijoiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös 

valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.  

Opetus vahvistaa opiskelijan luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. 

Opiskelijoille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea 

oppimiselleen. Opetus pyritään järjestämään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä 

entuudestaan osaavat voivat edistyä.  

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Opiskelijoiden erilaiset 

kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa.  Opetuksessa luodaan siltoja eri kielten 

välille sekä opiskelijoiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu 

hakemaan osaamillaan kielillä tietoa. Myös työelämässä tarvittavaan kielitaitoon kiinnitetään 

huomiota tekstien ja tehtävien valinnassa. 

Ruotsin kielen opiskelu aikuisten perusopetuksessa (B1-oppimäärä) 

Tässä opetussuunnitelmassa on kuvattu ruotsin B1-oppimäärän 5 pakollista kurssia 

opetussuunnitelman perusteista. Lyseonmäen koulussa pakollisia ruotsin kielen kursseja ovat rub1, 

rub2, rub3, rub4 ja rub5. Opiskelija, jolla ei ole ruotsin kielessä aiempia opintoja tai muulla tavoin 

hankittua ruotsin taitoa, aloittaa opintonsa kurssista 1. Kaikki tavoitteet (T1-T9) ovat mukana kaikilla 

kursseilla, mutta niiden painotus voi vaihdella. Jos opiskelija haluaa korottaa aikuisten perusopetuksen 

päättötodistuksen päättöarvosanaa hän suorittaa kurssit ru4 ja ru5. 

 

Jos opiskelija haluaa korottaa aikuisten perusopetuksen päättötodistuksen arvosanaa ruotsissa, hän 

suorittaa kurssit ru4 ja ru5. 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät 
kurssit 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

Kielenopiskelutaidot 

T1 rohkaista opiskelijaa asettamaan tavoitteita, hyödyntämään 
monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioida oppimistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata opiskelijaa myönteiseen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viestin välittyminen 

rub1–rub8 L1, L3, L5 
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T2 rohkaista opiskelijaa näkemään ruotsin taito tärkeänä osana 
elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja rohkaista 
ruotsinkielisten oppimisympäristöjen löytämiseen ja hyödyntämiseen 
myös opiskelun ulkopuolella 

rub1–rub8 L2, L4, L5, L6, 
L7 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

T3 järjestää opiskelijoille tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia 
käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta 

rub1–rub8 L4 

T4 tukea opiskelijaa kielellisten viestintästrategioiden käytössä rub1–rub8 L4 

T5 auttaa opiskelijaa laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön 
kuuluvien ilmausten tuntemustaan 

rub1–rub8 L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T6 rohkaista opiskelijaa tulkitsemaan monentyyppisiä puhuttuja ja 
kirjoitettuja ruotsinkielisiä tekstejä oman edistymisen kannalta 
sopivimmalla vaikeustasolla 

rub1–rub8 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

T7 tarjota opiskelijalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista 
puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin 

rub1–rub8 L5 

Kasvu kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T8 ohjata opiskelijaa tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön 
sekä yhteisiin arvoihin 

rub1–rub8 L2, L5 

T9 ohjata opiskelijaa havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia 
ruotsin kielessä on sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisen 
tukena 

rub1–rub8 L1, L4 

 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän kurssit aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

rub1 Kielitaidon alkeet: Lähtökohtia ruotsin opiskelulle   

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Tutustutaan ruotsin opiskeluun. Harjoitellaan itseä koskevien tietojen kertomista ja vaihtamista. 

Painotetaan ruotsinkielisen puheen havainnointia ja ääntämistä. Opetellaan kielenopiskelutaitoja. 

Tutustutaan alustavasti ruotsin kielen asemaan Suomessa. Havainnoidaan ruotsin kielen näkymistä 

arkipäivässä.  

rub2 Kielitaidon alkeet: Perusviestintää arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Harjoitellaan toimintaa tavanomaisimmissa sosiaalisissa kohtaamistilanteissa (perhe, suku ja ystävät, 

vapaa-aika). Painotetaan edelleen puhumista ja ääntämistä. Opetellaan kielenopiskelutaitoja ja 

joidenkin kielitaidon alkuvaiheessa tarvittavien viestintästrategioiden käyttöä.  

rub3 Kielitaidon alkeet: Vuorovaikutus asiointitilanteissa 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 
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Harjoitellaan arkipäivän asiointitilanteita ruotsiksi, esimerkiksi kaupassa käynti, matka- ja 

pääsylippujen osto, jne. Kiinnitetään huomiota tilanteeseen sopivaan kielenkäyttöön ja ruotsin kielen 

alueelliseen painottumiseen Suomessa. 

rub4 Kielitaidon alkeet: Selviytyminen muodollisemmista tilanteista  

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Opetellaan käyttämään ruotsia työelämään liittyvissä yhteyksissä sekä erilaisissa muodollista 

kielenkäyttöä ja kulttuurista osaamista edellyttävissä tilanteissa. Tutustutaan myös kohteliaisiin 

tapoihin viestiä vaativammissa sosiaalisissa tilanteissa kuten ihmisen elinkaareen liittyvissä juhlissa ja 

tilaisuuksissa.  

rub5 Kielitaidon alkeet: Palvelu- ja viranomaistilanteet 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Harjoitellaan toimimista vaativammissa palvelutilanteissa, kuten terveydenhoito, työnhaku, koulutus, 

asiointi virastoissa, jne. 

rub6 Kielitaidon alkeet: Ajankohtaiset ilmiöt 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Hankitaan tietoa ja harjoitellaan vaihtamaan ajatuksia erilaisista ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. 

Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ruotsinkielisiä vaikeustasoltaan sopivia medioita tai muita 

lähteitä.  

rub7 Kehittyvä kielitaito: Miksi Suomessa puhutaan ruotsia? 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Tutustutaan kielen näkökulmasta Suomen ja Ruotsin yhteiseen historiaan, suomen ja ruotsin asemaan 

Suomen kansalliskielinä sekä Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin ja kulttuuriperintöön. 

rub8 Kehittyvä kielitaito: Avaimet elinikäiseen kieltenopiskeluun  

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Pohditaan ja tarkastellaan opiskelijoiden jatkosuunnitelmia ja tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ja 

tietoa. Lisäksi opiskelija voi laatia oman kielitaidon portfolion, jonka avulla kehittää kielitaitoaan, 

kartoittaa oman kielitaitonsa tasoa sekä arvioi kielenopiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan. 

Vaihtoehtoisesti portfoliota voidaan ryhtyä kokoamaan aiempien kurssien kuluessa.  

Ruotsin kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi luonnollista ja opiskelijalle merkityksellistä. Opiskelijoita 

ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan 

Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Toiminnallisuuden ja yhdessä oppimisen 

avulla opiskelijat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan. Opetuksessa käytetään 

monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Teksteistä hankitaan tietoa, niitä 

jaetaan ja julkaistaan. 

Ohjaus, tuki ja eriyttäminen ruotsin kielen B1-oppimäärässä 

Opiskelijoita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee 

opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä. Opiskelijoita kannustetaan opiskelemaan myös muita tarjolla 

olevia kieliä. Opiskelijoille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus 
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suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä 

entuudestaan osaaville opiskelijoille.  

 

8.2.2 Vieras kieli, englanti, A-oppimäärä 
 

Oppiaineen tehtävä  

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen 

opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia 

monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja 

rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa 

on runsaasti sijaa oppimisen ilolle ja luovuudelle. 

Englannin kielen opetus on osa kielikasvatusta. Opiskelijoissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja 

ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, ja heitä rohkaistaan 

viestimään autenttisissa englanninkielisissä ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, 

niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa 

vahvistetaan erilaisia opiskelijoita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla opiskelijoita 

tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa 

monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. 

Englannin kielen opiskelu valmistaa opiskelijoita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn 

erilaisissa kokoonpanoissa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa luontevan mahdollisuuden toteuttaa 

kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja opiskelijoiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös 

valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.  

Opetus vahvistaa opiskelijan luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. 

Opiskelijoille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea 

oppimiselleen. Opetus pyritään järjestämään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä 

entuudestaan osaavat voivat edistyä.  

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Opiskelijoiden erilaiset 

kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja eri kielten 

välille sekä opiskelijoiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu 

hakemaan osaamillaan kielillä tietoa. Myös työelämässä tarvittavaan kielitaitoon kiinnitetään 

huomiota tekstien ja tehtävien valinnassa. 

Englannin kielen opiskelu aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa (A-oppimäärä) 

Tässä opetussuunnitelmassa on kuvattu 6 englannin A-oppimäärän aikuisten perusopetuksen 

perusteiden päättövaiheen kurssia, joista pakollisia Lyseonmäen koulussa ovat ena1, ena2, ena3, 

ena4, ena5 ja ena6. Opiskelija, jolla on englannin kielessä aiempia opintoja tai muulla tavoin hankittua 

englannin taitoa, voi aloittaa opintonsa itselleen sopivan tasoisesta kurssista. Kaikki tavoitteet ovat 

mukana kaikilla kursseilla, mutta niiden painotus voi vaihdella.  

Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa oppiaineen aikuisten perusopetuksen päättötodistuksen 

arvosanaa, opiskelija suorittaa kurssit ena4, ena5, ena6. Opiskelija, jolla on englannin kielessä 

aikaisempia opintoja tai muulla tavoin hankittua englannin kielen osaamista, voi aloittaa opintonsa 

itselleen sopivan tasoisesta kurssista. Kaikki tavoitteet ovat mukana kaikilla kursseilla, mutta 
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niiden painotus voi vaihdella.ena 4, ena5 ja ena6.  

 

 Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät 
kurssit 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

Kielenopiskelutaidot 

T1 rohkaista opiskelijaa elinikäiseen kielenopiskeluun, asettamaan 
tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja 
arvioida oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata 
opiskelijaa myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin 
välittyminen 

ena1 – ena8 L1, L3, L5 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja 
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta 
maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista 

ena1 – ena8 L2, L4, L5, L6, 
L7 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

T3 rohkaista opiskelijaa osallistumaan keskusteluihin monenlaisista 
tämän elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa voidaan käsitellä 
myös mielipiteitä 

ena1 – ena8 L4 

T4 tukea opiskelijan aloitteellisuutta viestinnässä, 
kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä 

ena1 – ena8 L4 

T5 auttaa opiskelijaa tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja 
tukea opiskelijoiden rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää 

ena1 – ena8 L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T6 tarjota opiskelijalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia 
itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista 
lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita 

ena1 – ena8 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

T7 ohjata opiskelijaa tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua 
tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä 
aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja 
ohjaten hyvään ääntämiseen 

ena1 – ena8 L5 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T8 motivoida opiskelijaa arvostamaan omaa kieli- ja 
kulttuuritaustaansa sekä Suomen ja maailman kielellistä ja 
kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia 
ennakko-oletuksia 

ena1 – ena8 L2, L5 

T9 edistää opiskelijan taitoa pohtia englannin asemaan ja 
variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja 

ena1 – ena8 L1, L2 

T10 ohjata opiskelijaa havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia 
englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä 
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisen tukena 

ena1 – ena8 L1, L4 
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Englannin kielen A-oppimäärän kurssit aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

 ena1 Kehittyvä kielitaito: Työelämässä toimiminen ja muita muodollisia tilanteita 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Opetellaan käyttämään englantia työelämään liittyvissä yhteyksissä sekä erilaisissa muodollista 

kielenkäyttöä edellyttävissä tilanteissa. Tutustutaan myös kohteliaisiin tapoihin viestiä vaativammissa 

sosiaalisissa tilanteissa kuten ihmisen elinkaareen liittyvissä juhlissa ja tilaisuuksissa.  

ena2 Kehittyvä kielitaito: Palvelu- ja viranomaistilanteet ja osallistuva kansalainen 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Harjoitellaan toimimista vaativammissa palvelutilanteissa, kuten terveydenhoidossa ja viranomaisten 

kanssa asioimisessa. Tarkastellaan yhteiskunnallista osallistumista ja vaikuttamista sekä yhteisöissä 

toimimista. Harjoitellaan näissä yhteyksissä vaadittavaa kielitaitoa.  

ena3 Kehittyvä kielitaito: Kertomuksia minusta ja ympäristöstäni 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Käsitellään asumista erilaisissa ympäristöissä ja tehdään havaintoja lähiympäristöstä ja sen ilmiöistä. 

Opetellaan viestimään omasta taustasta ja kertomaan omia tarinoita. Pohditaan arjesta nousevia 

kysymyksiä ja tilanteita. Opetuksessa painottuu suullinen vuorovaikutus.  

ena4 Kehittyvä kielitaito: Ajankohtaiset ilmiöt 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Käsitellään erilaisia ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä, kuten yhteiskunnalliset tapahtumat ja muuttuva 

maailma ottaen huomioon opiskelijoiden erilaiset taustat. Opetuksessa painottuu kirjallinen 

vuorovaikutus. Kurssilla voidaan hyödyntää myös sopivantasoisia medioita ja muita lähteitä tiedon 

hakemisessa ja ilmiöistä keskustellessa. 

ena5 Kulttuurikohtaamisia 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Tutustutaan erilaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja vapaa-ajanviettotapoihin, esimerkiksi harrastuksiin, 

jaetaan kokemuksia ja pohditaan niitä. 

ena6 Globaalienglanti 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Tutustutaan englannin asemaan lingua francana ja useiden maiden virallisena kielenä. Tarkastellaan 

englanninkielisten maiden elämäntyylejä ja kulttuureja. Pohditaan englannin kieleen, sen 

variantteihin ja asemaan liittyviä ilmiöitä sekä mahdollisuuksien mukaan arvoja suhteessa Suomen ja 

maailman monikielisyyteen.  

ena7 Liikkuvuus ja kansainvälisyys 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Opiskellaan liikkumisessa ja kansainvälisissä kontakteissa tarvittavaa kieltä ja tutustutaan niihin 

liittyviin toimintaympäristöihin. Harjoitellaan käyttämään englantia erilaisissa yhteyksissä, kuten 

yhteydenpidossa ulkomaille, maasta muutossa, matkailussa tai kansainvälisten järjestöjen 

toiminnassa. 
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ena8 Avaimet elinikäiseen kieltenopiskeluun 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Pohditaan ja tarkastellaan opiskelijoiden jatkosuunnitelmia ja tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ja 

tietoa. Lisäksi opiskelija voi laatia oman kielitaidon portfolion, jonka avulla kehittää kielitaitoaan, 

kartoittaa oman kielitaitonsa tasoa sekä arvioi kielenopiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan. 

Vaihtoehtoisesti portfoliota voidaan ryhtyä kokoamaan aiempien kurssien kuluessa.  

Englannin kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi luonnollista ja opiskelijalle merkityksellistä. Opiskelijoita 

ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan 

Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Toiminnallisuuden ja yhdessä oppimisen 

avulla opiskelijat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan. Opetuksessa käytetään 

monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Teksteistä hankitaan tietoa, niitä 

jaetaan ja julkaistaan. 

 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin kielen A-oppimäärässä  

Opiskelijoita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee 

opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä. Opiskelijoita kannustetaan opiskelemaan myös muita tarjolla 

olevia kieliä. Opiskelijoille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus 

suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englantia 

entuudestaan osaaville opiskelijoille. 

Opiskelijan oppimisen arviointi englannin kielen A-oppimäärässä aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin, myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu 

kaikkiin arvioitaviin tavoitekokonaisuuksiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-

alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 

suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista 

kielisalkkua. Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden painottaa 

itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa 

osaamistaan myös opiskelijoille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin 

kielellisesti erilaiset lähtökohdat.  
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8.3 Matematiikka 
 

Oppiaineen tehtävä 

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijoiden loogista, täsmällistä ja luovaa 

matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden 

ymmärtämiselle sekä kehittää opiskelijoiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan 

kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus ovat 

keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja 

viestintäteknologiaa. 

Matematiikan opetus tukee opiskelijoiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan ja 

positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja 

yhteistyötaitoja. Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa opiskelijat 

ottavat vastuuta omasta oppimisestaan.  

Opetus ohjaa opiskelijoita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja 

laajemmin yhteiskunnassa. Opetus kehittää opiskelijoiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa 

monipuolisesti.  

 

Tässä opetussuunnitelmassa kuvataan 8 matematiikan kurssia, jotka kaikki ovat pakollisia. Kurssit voi 

myös opettaa laajempina kokonaisuuksina. Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa aikuisten 

perusopetuksen päättötodistuksen päättöarvosanaa, opiskelija suorittaa kurssit ma5, ma6, ma7 ja 

ma8 tai niistä laaditun kokonaisuuden. 

 

Matematiikan opetuksen tavoitteet aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät 
kurssit 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 vahvistaa opiskelijan motivaatiota, positiivista minäkuvaa ja 
itseluottamusta matematiikan oppijana 

ma1-ma8 L1, L3, L5 

T2 kannustaa opiskelijaa ottamaan vastuuta matematiikan 
oppimisesta sekä yksin että yhdessä toimien 

ma1-ma8 L3, L7 

Työskentelyn taidot 

T3 ohjata opiskelijaa havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa 
asioiden välisiä yhteyksiä 

ma1-ma8 L1, L4 

T4 harjaannuttaa opiskelijaa täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun 
suullisesti ja kirjallisesti 

ma1-ma8 L1, L2, L4, L5 
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T5 tukea opiskelijaa loogista ja luovaa ajattelua vaativien 
matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien 
taitojen kehittymisessä 

ma1-ma8 L1, L3, L4, L5, 
L6 

T6 ohjata opiskelijaa arvioimaan ja kehittämään matemaattisia 
ratkaisujaan sekä tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä 

ma1-ma8 L1, L3, L4, L6 

T7 rohkaista opiskelijaa soveltamaan matematiikkaa muissakin 
oppiaineissa ja ympäröivässä yhteiskunnassa 

ma1-ma8 L1 - L7 

T8 ohjata opiskelijaa kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitoja 
sekä opastaa opiskelijaa tiedon kriittiseen tarkasteluun 

ma1-ma8 L1, L4, L5 

T9 opastaa opiskelijaa soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa 
matematiikan opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa 

ma1-ma8 L5 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 

T10 vahvistaa päättely- ja päässälaskutaitoa sekä kannustaa 
opiskelijaa käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa 

ma1-ma8 L1, L3, L4 

T11 ohjata opiskelijaa kehittämään kykyään laskea 
peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla 

ma1, ma2 L1, L4 

T12 tukea opiskelijaa laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä 
reaalilukuihin 

ma1, ma2 L1, L4 

T13 tukea opiskelijaa laajentamaan ymmärrystään 
prosenttilaskennasta 

ma6 L1, L3, L6 

T14 ohjata opiskelijaa ymmärtämään tuntemattoman käsitteen ja 
kehittämään yhtälönratkaisutaitojaan 

ma3, ma4 L1, L4 

T15 ohjata opiskelijaa ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa 
funktion käsitteeseen sekä ohjata opiskelijaa harjoittelemaan 
funktion kuvaajan tulkitsemista ja tuottamista 

ma3, ma4, 
ma7 

L1, L4, L5 

T16 tukea opiskelijaa ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden 
välisiä yhteyksiä 

ma5 L1, L4, L5 

T17 ohjata opiskelijaa ymmärtämään ja hyödyntämään 
suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään liittyviä ominaisuuksia 

ma5,ma8 L1, L4, L5 

T18 kannustaa opiskelijaa kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja 
tilavuuksia 

ma5, ma8 L1, L4 

T19 ohjata opiskelijaa määrittämään tilastollisia tunnuslukuja ja 
laskemaan todennäköisyyksiä 

ma6,ma7 L3, L4, L5 
 

T20 ohjata opiskelijaa kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä 
taitoaan soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien 
ratkaisemiseen 

ma1-ma8 L1, L4, L5, L6 

 

Matematiikan pakolliset kurssit aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Kaikilla kursseilla: Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien 

etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. Rohkaistaan opiskelijoita käyttämään ajattelua tukevia piirroksia 

ja välineitä.  Vahvistetaan opiskelijoiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan 

matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. 
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Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä 

ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan 

opiskelua. 

 

ma1 Luvut ja laskutoimitukset I 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Lukualuetta laajennetaan ja harjoitellaan laskutoimituksia reaalilukujen joukossa. Vahvistetaan 

opiskelijoiden kokonaislukujen peruslaskutoimitusten ymmärtämistä. Syvennetään vastaluvun 

käsitettä ja opitaan käänteisluku. Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. 

ma2 Luvut ja laskutoimitukset II 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrys tarkan arvon ja 

likiarvon erosta sekä perehdytään pyöristämissääntöihin. Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja 

opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Harjoitellaan potenssilaskentaa 

eksponenttina kokonaisluvut. Opitaan neliöjuuren käsite ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa. 

Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärrys. 

ma3 Lausekkeet 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä. Perehdytään muuttujan käsitteeseen 

ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan 

polynomin käsitteeseen sekä harjoitellaan polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.  

ma4 Yhtälöt 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Perehdytään tuntemattoman käsitteeseen. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen 

yhtälöitä. Yhtälöpareja ratkaistaan algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen 

verrannollisuuksiin. Verrantoa käytetään tehtävien ratkaisussa. Tutustutaan epäyhtälöihin ja 

ratkaistaan niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä. 

ma5 Geometria 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Vahvistetaan peruskäsitteiden osaaminen. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä 

ominaisuuksia. Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. 

Harjoitellaan geometrista konstruointia. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen 

lauseeseen. Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja. Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-

ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala. Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja 

yksikkömuunnosten hallintaa. 

ma6 Prosentit 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Lasketaan prosenttiosuuksia ja prosenttiluvun osoittamia määriä kokonaisuuksista. Lisäksi opitaan 

laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Tutustutaan klassiseen ja 

tilastolliseen todennäköisyyslaskentaan sekä syvennetään taitoa laskea erilaisten vaihtoehtojen 

lukumääriä. 
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ma7 Funktiot ja tilastot 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon sekä tutkitaan 

niitä. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Määritetään funktioiden nollakohtia. 

Yhtälöpareja ratkaistaan graafisesti. Vahvistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen sekä 

määritetään frekvenssejä ja suhteellisia frekvenssejä sekä mediaaneja. Tutustutaan hajonnan 

käsitteeseen. Harjoitellaan aineiston keräämistä, jäsentämistä, esittämistä ja analysointia. 

ma8 Geometria ja trigonometria 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Sovelletaan Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita 

suorakulmaiseen kolmioon. Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita konkreettien mallien ja tieto- ja 

viestintäteknologian avulla. Lasketaan pallojen, lieriöiden ja kartioiden pinta-aloja ja tilavuuksia. 

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa   

Opetuksen lähtökohdat valitaan opiskelijoita kiinnostavista aiheista, ilmiöistä ja niihin liittyvistä 

ongelmista. Konkretia toimii tärkeänä osana matematiikan opiskelua. Rohkaistaan opiskelijoita 

käyttämään ajattelua tukevia piirroksia ja välineitä. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja, 

joiden valintaan opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa. Ongelmia matematisoidaan, ratkaistaan ja 

tulkitaan yksin ja yhdessä. Yhdessä työskennellessä jokainen toimii sekä itsensä että ryhmän hyväksi. 

Tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten taulukkolaskentaa ja dynaamista geometriaohjelmistoa, 

hyödynnetään opetuksen, oppimisen, tuottamisen, arvioinnin sekä luovuuden välineenä. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa   

Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä 

sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea tarvittaessa uusien 

sisältöjen oppimiseksi. Opiskelijoiden matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan 

jatkuvasti yhdessä opiskelijan kanssa. Opiskelijoille korostetaan asioiden ymmärtämisen tärkeyttä. 

Opiskelijoita tuetaan suurempien asiakokonaisuuksien hahmottamisessa ja yhteyksien löytämisessä. 

Eriyttämisessä otetaan huomioon opiskelijoiden osaaminen ja annetaan mahdollisuus onnistumisen 

elämyksiin. 

 

Sisältöjä voidaan rikastuttaa syventämällä yhteisesti käsiteltävää aihetta opiskelijoiden kiinnostuksen 

ja taitotason mukaan. Taitavia opiskelijoita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia 

työskentelymuotoja, kuten esimerkiksi erilaisia projekteja ja ongelmalähtöisiä tutkimustehtäviä 

opiskelijoita kiinnostavista matemaattisista aiheista. 

 

Opiskelijan oppimisen arviointi matematiikassa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa   

Arviointi on rakentavaa. Arviointi ohjaa opiskelijoita kehittämään matematiikan osaamistaan ja 

ymmärtämistään sekä työskentelemään pitkäjänteisesti. Palaute auttaa opiskelijoita ymmärtämään, 

mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten. Lisäksi palaute tukee opiskelijoiden positiivista 

minäkuvaa matematiikan oppijana. 
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Opiskelijoilla on aktiivinen rooli arvioinnissa. Itsearvioinnissa opiskelijat oppivat asettamaan 

tavoitteita oppimiselleen. Lisäksi opiskelijoita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaan työskennellä 

sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan. 

 

Opiskelijoille annetaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. Arvioinnin kohteena ovat 

matemaattiset tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen. Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota 

tekemisen tapaan ja taitoon perustella ratkaisuja sekä ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen. 

Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito hyödyntää välineitä mukaan lukien tieto- ja 

viestintäteknologiaa. 

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. 

Tuotoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen matemaattiseen sisältöön ja esitystapaan. 

Palautteella ohjataan opiskelijoita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja 

kehittymisen merkitys. Opiskelijoita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen. 

 

 

8.4 Uskonto 
 

Uskonnon oppimääränä voi olla evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, islam tai minkä 

tahansa muun Suomessa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan uskonto. Lyseonmäen koulu voi 

tarjota evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon kurssit. 

Oppiaineen tehtävä  

Uskonnon opetuksen tehtävänä aikuisten perusopetuksessa on antaa opiskelijalle uskonnollinen ja 

katsomuksellinen yleissivistys. Opiskelijaa ohjataan perehtymään omaan uskontoperinteeseen, 

opiskeltavan uskonnon perusteisiin ja sen monimuotoisuuteen, uskonto- ja katsomusperinteisiin 

Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa. 

Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja 

katsomusten monilukutaitoa. Opetuksessa annetaan monipuolista tietoa uskonnosta sekä autetaan 

opiskelijaa ymmärtämään siitä käytävää keskustelua. Opiskelijaa ohjataan tarkastelemaan uskontoja 

eri näkökulmista sekä kriittiseen ajatteluun. Opetuksessa pohditaan uskon ja tiedon suhdetta sekä 

uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus antaa valmiuksia 

uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että niiden välillä. Opetus 

kannustaa opiskelijaa kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää.  

Uskonnon opetuksen tavoitteet aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvä kurssi 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

T1 ohjata opiskelija havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin 
monimuotoinen vuorovaikutus sekä uskontoon liittyvä 
monimuotoisuus 

u1 L1, L2 

T2 auttaa opiskelijaa syventymään opiskeltavan uskonnon juuriin, 
lähteisiin, oppiin ja opetuksiin sekä levinneisyyteen ja vaikutukseen eri 
puolilla maailmaa 

u1 L2 
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T3 ohjata opiskelija perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri 
puolilla maailmaa ja Suomessa siten, että opiskelija ymmärtää 
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutussuhteen, tuntee maailman 
suurten uskontoperinteiden erityispiirteitä ja yhdistäviä tekijöitä sekä 
tutustuu uskonnottomuuteen 

u1 L2, L6 

T4 ohjata opiskelija tuntemaan eri uskontoperinteiden tapoja ja 
symboleita  

u1 L2, L4, L6 

T5 auttaa opiskelijaa havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia 
argumentaation tapoja ja hahmottamaan uskonnon ja tieteen kielen 
välisiä eroja 

u1 L1, L2, L4, 
L5, L7 

T6 auttaa opiskelijaa arvioimaan uskontojen ja katsomusten 
maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja 
ohjaajina 

u1 L5, L6 

T7 rohkaista opiskelijaa kohtaamaan erilaisia ihmisiä myönteisen 
vuorovaikutuksen hengessä jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-
ajalla 

u1 L6 

 

Uskonnon pakollinen kurssi aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

u1 Uskonnot maailmassa 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Opetuksessa käsiteltäviä teemoja ovat uskonnon synty, monimuotoisuus ja suhde muihin uskontoihin. 

Opetuksessa perehdytään keskeisiin opiskeltavan uskonnon juuriin, lähteisiin, oppiin, opetuksiin, 

levinneisyyteen ja vaikutuksiin sekä eri uskontoihin, katsomuksiin ja uskonnottomuuteen Suomessa ja 

maailmalla sekä uskontojen kriittiseen tarkasteluun.  Kurssin sisällöissä tulee olla 

maailmankatsomuksia yhdistävää eettisten elementtien käsittelyä. Tärkeitä sisältöjä ovat 

opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutukseen liittyvät aiheet. Sisällöissä tulee näkyä opiskeltavan 

uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten keskeiset eettiset periaatteet sekä YK:n 

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja ihmisoikeuksien toteutuminen maailmassa. Valittavien 

sisältöjen tulee auttaa opiskelijaa ymmärtämään uskontojen näkymistä mediassa ja sen kriittistä 

arviointia ja uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia. 

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa 

Tavoitteena on ilmentää uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti ja arvostavasti. 

Asioita tarkastellaan kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen kautta. 

Keskeistä on opittavien asioiden konkretisointi ja ymmärtäminen. Tavoitteena on kehittää 

dialogitaitoja, mediataitoja ja uskonnon keskeisiin toimintoihin liittyviä tietoteknisiä taitoja. 

Opetuksessa kiireettömyyttä, pysähtymistä ja keskustelua korostetaan sekä toteutetaan 

mahdollisuuksien mukaan vierailuiden ja vierailijoiden kautta.  Opetuksessa toteutetaan erilaisia 

yhteisiä tai omia projekteja.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Uskonnon opetuksessa huomioidaan opiskelijoiden erilaiset taustat ja edellytykset sekä tarpeet. 

Opetuksen toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden 

opiskelijoiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat ja käytettävät työtavat sovitetaan 
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oppimisen edellytyksiin.  Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita 

sekä ohjataan ja vahvistetaan opiskelijan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta. 

 

 

Opiskelijan oppimisen arviointi uskonnon oppiaineessa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa  

 

Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin sekä opiskelijoiden monimuotoisten 

tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita 

kuten kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, 

käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. 

 

Uskonnossa on 1 pakollinen kurssi. Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa oppiaineen aikuisten 

perusopetuksen päättötodistuksen päättöarvosanaa, opiskelija suorittaa kurssin u1. Kurssin 

suorittamistavasta sovitaan tarkemmin opettajan kanssa. 

 

8.5 Elämänkatsomustieto 
 

Oppiaineen tehtävä  

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä aikuisten perusopetuksessa on edistää opiskelijoiden 

taitoa etsiä hyvää elämää.  Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uudistavina ja 

luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja 

kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia 

merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. 

Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa aktiivisesti omaan 

ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös opiskelijoiden opiskelua ja oppimista. Siksi on 

keskeistä sovittaa opetukseen ja opiskeluun opiskelijan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.  

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, 

suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on 

täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. 

Tämä edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen 

yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen 

taitojen kehittämistä. Elämänkatsomustiedossa kriittinen ajattelu ymmärretään perusteita etsivänä, 

asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena sekä itseään korjaavana. Siihen liittyy avoin ja 

pohdiskeleva asenne. 

Elämänkatsomustieto tukee erityisesti seuraavia laaja-alaisen osaamisen alueita: ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus (L2), arjen taidot (L3) sekä osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7). 
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Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvä kurssi 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

T1 ohjata opiskelijaa tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään 
katsomuksellisia käsitteitä 

et1 L1, L2, L4 

T2 vahvistaa opiskelijan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystä 
muun muassa perehtymällä Unescon maailmanperintöohjelmaan 

et1 L2, L7 

T3 ohjata opiskelijaa tuntemaan erilaisia uskonnottomia ja 
uskonnollisia katsomuksia, niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä 
tiedon ja tutkimuksen roolia katsomusten arvioinnissa  

et1 L1, L2 

T4 ohjata opiskelijaa tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja 
uskontokritiikin perusteita 

et1 L3 

T5 ohjata opiskelija tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä 
katsomusvapauden turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja 

et1 L2, L3, L6, L7 

T6 ohjata opiskelija analysoimaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja 
sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita 

et1 L1, L4 

T7 kannustaa opiskelijaa maailman moninaisuuden ja kaikkien 
yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen 

et1 L2, L7 

T8 ohjata opiskelija huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja 
ympäristöstään sekä kehittämään eettistä ajatteluaan 

et1 L1, L5, L6, L7 

T9 rohkaista opiskelijaa pohtimaan omien valintojensa vaikutusta 
kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti sekä toimimaan 
vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi  

et1 L6, L7 

T10 ohjata opiskelija ymmärtämään ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja 
ihmisten yhdenvertaisuuden merkitys ja eettinen perusta 

et1 L1, L7 

 

 

Elämänkatsomustiedon pakollinen kurssi aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

et1 Katsomukset ja ihmisoikeudet 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kurssille valitaan opiskelijoiden kokemusmaailmaan pohjaavia eettisen ajattelun taitoja sekä 

katsomuksellista yleissivistystä ja arvostelukykyä lisääviä sisältöjä. Kurssin sisältöjen avulla käydään 

opiskelijoiden maailmankuvan, elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentumista tukevia 

keskusteluja. Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan 

ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin kuten holokaustiin.  Kurssin sisällöiksi otetaan 

teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin humanismiin, 

kristinuskoon ja islamiin liittyviä teemoja. Pohditaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden 

toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa. Kurssin sisällöt auttavat opiskelijaa ymmärtämään Unescon 

suojelemaa maailman kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä kulttuurin ilmenemistä muun muassa 

mediassa ja taiteessa. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä 

kysymyksenä. 
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Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet aikuisten 

perusopetuksen päättövaiheessa 

Työtapojen valinnassa on oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä taata turvallinen ja avoin 

oppimis- ja keskusteluympäristö, jossa opiskelija kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Erityisesti 

kunkin uuden ryhmän aloittaessa ryhmäytyminen on olennainen osa oppimisympäristön 

rakentumista. Työskentelyssä tuetaan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Opiskelijat elävät 

globalisoituneessa mediamaailmassa, jota erilaiset digitaaliset sovellukset muokkaavat. Siksi 

elämänkatsomustiedon oppimisympäristössä on olennaista, että välitön henkilökohtainen 

yhteisöllinen kanssakäyminen voi yhdistyä erilaisten medioiden ja digitaalisen vuorovaikutuksen 

pedagogisesti monipuoliseen hyödyntämiseen. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa opiskelijan 

osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta.  Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee opiskelijan 

hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä tutkia, 

jäsentää ja arvioida sekä rakentaa omaa identiteettiä vuorovaikutuksessa muiden kanssa.  Ohjausta ja 

tukea tarvitaan oppiaineen käsitteellisen sisällön hahmottamiseen erityisesti eettisissä kysymyksissä 

sekä vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen.  Opiskelijoiden yksilöllisen tuen tarpeet sekä 

mahdollisuus syventymiseen ja yksilölliseen etenemiseen otetaan huomioon työtapojen ja sisältöjen 

valinnassa. Elämänkatsomustiedon opiskelu ja sisällöt sopivat hyvin oppiainerajat ylittäviin 

projekteihin ja integroitaviksi muiden oppiaineiden, kuten äidinkielen ja yhteiskuntaopin opintojen 

kanssa. 

Opiskelijan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa 

Elämänkatsomustiedon arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin ja 

argumentaatioon sekä opiskelijoiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön 

lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, 

perusteluiden rakentamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, 

käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Opiskelijoiden itsearviointia ja 

vertaispalautetta voidaan käyttää arvioinnin tukena. 

Elämänkatsomustiedossa on 1 pakollinen kurssi. Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa oppiaineen 

aikuisten perusopetuksen päättötodistuksen päättöarvosanaa, opiskelija suorittaa kurssin et1. Kurssin 

suorittamistavasta sovitaan tarkemmin opettajan kanssa. 

 

8.6 Historia 
 

Oppiaineen tehtävä 

Historian opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan historiatietoisuutta sekä ymmärrystä omista 

juuristaan. Historian opiskelu auttaa opiskelijaa ymmärtämään ympäröivää yhteiskuntaa ja kulttuuria. 

Menneisyyttä koskevan tiedon avulla opiskelijaa autetaan hahmottamaan nykyisyyteen johtanutta 

kehitystä. Historian opiskelu kehittää erityisesti opiskelijan ajattelua, monilukutaitoa sekä kulttuurien 

tuntemusta. Tarkoituksena on edistää opiskelijan kehittymistä oma-aloitteiseksi ja erilaisuutta 

ymmärtäväksi demokraattisen yhteiskunnan jäseneksi, joka kykenee suunnittelemaan tavoitteellisesti 

omaa tulevaisuuttaan. 
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Historian opetuksessa opiskelija perehtyy yhteiskunnan kehityksen päälinjoihin. Häntä ohjataan 

ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta, moniperspektiivisyyttä ja historiallisessa kehityksessä 

ilmenevää muutosta ja jatkuvuutta. Opiskelijaa ohjataan näkemään yksilön merkitys historiallisena 

toimijana sekä oivaltamaan toiminnan taustalla esiintyviä tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Historian 

opiskelun kautta opiskelija oppii tunnistamaan yhteiskunnassa olevia arvoja ja niissä tapahtuneita 

muutoksia sekä ymmärtämään yhteiskunnan tapakulttuuria ja toimintatapoja. Opiskelija tutustuu 

lisäksi historiantutkimuksen lähtökohtaan, jonka mukaan menneestä pyritään muodostamaan 

mahdollisimman luotettava kuva saatavilla olevan todistusaineiston perusteella ja että tämä kuva voi 

ajan kuluessa muokkaantua.  

Historian opetuksen tavoitteet aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Opetuksen tavoitteet  Tavoitteisiin 
liittyvä kurssi 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen   

T1 tukea opiskelijaa vahvistamaan taitoaan hahmottaa historian 
käsitteitä ja aikaa sekä kronologiaa 

hi1 L1, L4 

T2 ohjata opiskelijaa ymmärtämään ihmisen toimintaan ja 
päätöksentekoon vaikuttaneita asioita erilaisissa historiallisissa 
konteksteissa 

hi1 L1, L4, L6 

T3 rohkaista opiskelijaa arvioimaan erilaisia syitä historiallisille 
tapahtumille ja ilmiöille  

hi1 L1, L3, L4, L7 

T4 tukea opiskelijaa vahvistamaan taitojaan arvioida 
tietolähteiden luotettavuutta sekä ymmärtää niiden 
monitulkintaisuutta  

hi1 L1, L4, L7 

Historiallisen tiedon käyttäminen   

T5 harjaannuttaa opiskelijaa selittämään, miksi historiallista 
tietoa voidaan tulkita eri tavoin ja arvioimaan kriittisesti 
tulkintojen luotettavuutta 

hi1 L1, L4 

T6 auttaa opiskelijaa käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan 
niitä sekä muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden 
pohjalta 

hi1 L1-L7 

T7 ohjata opiskelija tunnistamaan keskeisiä ihmisen elämään ja 
yhteiskuntaan vaikuttaneita muutoksia sekä esittämään 
muutoksille syitä 

hi1 L2 

T8 ohjata opiskelijaa perehtymään eri kulttuureissa ja ihmisten 
ajattelussa tapahtuneisiin muutoksiin 

hi1 L2 

T9 auttaa opiskelijaa oivaltamaan nykyisyyteen johtanutta 
kehitystä sekä ihmisten toiminnan motiiveja historian eri 
viitekehyksissä 

hi1 L2 

T10 ohjata opiskelija tunnistamaan yhteiskunnassa olevia arvoja 
ja arvojännitteitä ja näissä tapahtuneita muutoksia 

hi1 L2 

T11 ohjata opiskelijaa ymmärtämään ja selittämään suomalaista 
kulttuuria, identiteettiä ja yhteiskuntaa sen historiallisen 

hi1 L2 



52 
 

kehityksen kautta sekä arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja 
historiatietämyksensä avulla 

 

Historian pakollinen kurssi aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

hi1 Suomen historian käännekohdat 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Tuodaan esiin suomalaisen yhteiskunnan pohjoismaiset juuret. Paneudutaan kulttuurin merkitykseen 

identiteetin rakentamisessa autonomian aikana. Perehdytään Suomen itsenäistymisprosessiin ja 

valtiolliseen kehitykseen. Hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen ja elinkeinorakenteen muutoksen 

kautta käydään läpi arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Linkitetään sisältöjä yleisen historian 

viitekehykseen sopivissa yhteyksissä. 

Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa 

Perusteissa määriteltyjen sisältöjen opetuksessa korostetaan toiminnallisia ja elämyksellisiä 

työtapoja. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan historian tekstien ja ympäristön lukutaitoa sekä 

harjoitella tulkintojen tekemistä. Historian opetus tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen 

kommunikointiin sekä draaman ja kuvallisen ilmaisun käyttöön. Opiskelussa rohkaistaan tietojen 

hankkimiseen ja käyttämiseen yksin ja yhdessä muiden kanssa myös mediaa hyödyntäen. Oppiaineen 

tavoitteiden kannalta keskeistä on korostaa vuorovaikutuksellisia työtapoja. Opiskelijaa rohkaistaan 

tekemään tulkintoja, vertailemaan ja tekemään johtopäätöksiä suullisesti, kirjallisesti sekä muita 

viestinnän muotoja käyttäen. Historia oppiaineena sopii hyvin integroitavaksi muiden oppiaineiden, 

erityisesti suomen kielen S2-opetuksen kanssa. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historiassa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksessa on tarjota riittävä tuki käsitteiden ja siten 

tekstien ja lähteiden ymmärtämiseen. Ymmärtämistä edesautetaan keskittymällä tekstien pääkohtiin 

ja avaamalla kerronnassa käytettyjä käsitteitä. Ilmiöihin perehdytään elämyksellisesti esimerkiksi 

visualisoinnin, draaman ja keskustelun avulla sekä monipuolisia tekstejä hyödyntäen. 

Historian opiskelussa opiskelijaa autetaan ymmärtämään lähteiden mahdollinen monitulkintaisuus. 

Vastaavasti opetuksessa pyritään ottamaan huomioon opiskelijan tiedot omasta kulttuuristaan ja 

kannustetaan häntä esittämään vertailuja esimerkiksi lähtömaan ja Suomen kulttuurien välillä.  

Opiskelijan oppimisen arviointi historiassa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Historian opetuksessa palautteella pyritään rohkaisemaan opiskelijaa omiin tulkintoihin ja 

näkemystensä argumentointiin. Kirjallisten tehtävien ohella arvioinnissa on otettava huomioon 

opiskelijan monimuotoiset työskentelyn ja tuottamisen tavat. Sisältöjen muistamisen sijasta 

arvioinnissa kiinnitetään huomiota tiedon soveltamiseen ja historialliseen ajatteluun. 

Historiassa on 1 pakollinen kurssi. Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa oppiaineen aikuisten 

perusopetuksen päättötodistuksen päättöarvosanaa, opiskelija suorittaa kurssin hi1. Kurssin 

suorittamistavasta sovitaan tarkemmin opettajan kanssa. 
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8.7 Yhteiskuntaoppi 
 

Oppiaineen tehtävä 

Yhteiskuntaopin oppiaineen tarkoitus on vahvistaa opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan toiminnasta, 

kehittää yhteiskuntataitoja ja edistää opiskelijan valmiuksia toimia vastuuntuntoisena ja aktiivisena 

kansalaisena. Opiskelija ohjataan arvioimaan ja ymmärtämään suomalaisen yhteiskunnan 

demokraattisia arvoja ja toimintatapoja sekä toimimaan erilaisuutta ymmärtävänä, ihmisoikeuksia ja 

tasa-arvoa kunnioittavana yhteiskunnan jäsenenä. Oppiaineen tehtävänä on antaa tiedollinen perusta 

yhteiskunnan toiminnasta ja erilaisista rakenteista sekä vahvistaa opiskelijan omia tietoja ja taitoja, 

joita tarvitaan yhteiskunnassa toimimisessa ja vaikuttamisessa sekä oman tulevaisuuden 

tavoitteellisessa suunnittelussa.  

Oppisisällöissä otetaan huomioon ne käytännön tarpeet, joita opiskelijalla on eri elämätilanteissa. 

Yhteiskuntataitojen kehittyminen alkaa yhteiskunnan perusrakenteiden ja palveluiden tuntemisesta. 

Opinnoissa edetään arkielämän tilanteista kohti laajempia taitoja ja syvempää yhteiskunnan 

tuntemusta. Opetuksessa harjaannutetaan opiskelijan tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä seurataan 

median välittämiä ajankohtaisia aiheita ja opetellaan arvioimaan välitettyä informaatiota kriittisen 

medialukutaidon hengessä. 

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin  
liittyvät 
kurssit 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Yhteiskuntataidot   

T1 perehdyttää opiskelija demokraattisiin arvoihin ja 
toimintatapoihin sekä kannustaa häntä kehittämään 
vaikuttamistaitojaan eettisesti kestävällä tavalla 

yh1, yh2 L1, L2, L7 

T2 antaa opiskelijalle valmiuksia seurata ajankohtaisia asioita ja 
tapahtumia mediasta ja muualta sekä harjaannuttaa hänen 
kriittistä medialukutaitoaan 

yh1, yh2 L2, L4, L5, L7 

T3 harjaannuttaa opiskelijan taitoja lukea ja ymmärtää erilaisia 
yhteiskunnallista tietoa sisältäviä aineistoja ja muita tekstejä, 
kuvia, graafeja, lomakkeita ja esitteitä 

yh1, yh2 L4, L5 

T4 antaa opiskelijalle riittävät tiedot ja taidot kansalaisen 
oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa sekä perehdyttää hänet 
oikeusjärjestelmän perusteisiin 

yh2 L2, L7 

T5 tutustuttaa opiskelija yhteiskunnan erilaisiin yhteisöihin ja 
vähemmistöryhmiin 

yh1, yh2 L2, L4, L7 

T6 perehdyttää opiskelija työelämässä vaadittaviin tietoihin, 
taitoihin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä antaa hänelle välineitä 
suunnitella omaa tulevaisuuttaan 

yh1, yh2 L1, L3, L6 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteiskunnallisen tiedon 
soveltaminen 
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T7 ohjata opiskelijaa ymmärtämään oman talouden ja 
kulutusvalintojen perusteita sekä julkisen talouden perusteita 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaan 

yh1 L1, L3 

T8 tutustuttaa opiskelija yhteiskunnan tarjoamiin osallistumisen ja 
vaikuttamisen mahdollisuuksiin sekä kolmannen sektorin 
toimintaan 

yh1, yh2 L2, L4, L5, L7 

T9 perehdyttää opiskelija oikeusvaltion toimintaan, vallan 
käyttöön ja peruslainsäädäntöön sekä julkisiin ja yksityisiin 
palveluihin 

yh1 L1, L2, L6, L7 

T10 auttaa opiskelijaa hahmottamaan työelämää ja sen vaatimia 
valmiuksia kuten koulutus, työkokemus ja kielitaito sekä ohjata 
häntä tiedostamaan omat mahdollisuutensa, oikeutensa ja 
velvollisuutensa työelämässä 

yh2 L6 

T11 tarjota opiskelijalle välineitä oman talouden ja elämän 
suunnitteluun sekä lisätä tietämystä kuluttajan oikeuksista ja 
velvollisuuksista 

yh2 L3 

 

Yhteiskuntaopin pakolliset kurssit aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

yh1 Yhteiskuntajärjestelmä sekä julkiset palvelut 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Paneudutaan tärkeimpiin julkisiin palveluihin (kuten Kela, terveyspalvelut, koulutuspalvelut ja TE-

toimisto) sekä viranomaisten toimintaan niin, että opiskelija osaa käyttää itselleen 

tarkoituksenmukaisia palveluita. Perehdytään Suomen yhteiskuntajärjestelmään ja poliittiseen 

järjestelmään. Tutustutaan talouden peruskäsitteisiin ja ilmiöihin sekä käydään läpi esimerkkejä 

peruslainsäädännöstä, kuten perustuslaki, tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki, lastensuojelulaki sekä 

yksilön oikeudet ja velvollisuudet. 

yh2 Työelämän tuntemus ja oma talous  

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Perehdytään oman talouden suunnittelun perusteisiin sekä tutustutaan lähiympäristön yrityksiin ja 

muihin palveluiden tuottajiin. Tutustutaan yhteiskunnan tarjoamiin kouluttautumis- ja 

uramahdollisuuksiin sekä yrittäjyyteen. Käydään läpi työelämän perustaitoja ja -tapoja. Perehdytään 

työtä koskevaan lainsäädäntöön työntekijän näkökulmasta. Tarkastellaan kuluttajan oikeuksia ja 

velvollisuuksia sekä tutustutaan kestävän kulutuksen periaatteisiin. 

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa 

Perusteissa määriteltyjen sisältöjen opetuksessa korostetaan toiminnallisia ja elämyksellisiä 

työtapoja, jotka tukevat opiskelijan kehittymistä aktiiviseksi ja oma-aloitteiseksi kansalaiseksi. 

Opiskelijan itseilmaisu- sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja harjaannutetaan kannustamalla häntä 

kuuntelemaan muita, ilmaisemaan mielipiteitään sekä perustelemaan näkemyksiään. Työmuotojen 

tavoitteena on vahvistaa opiskelijan taitoja tulkita ympäröivää yhteiskuntaa sekä kannustaa häntä 

osallistumaan. 
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Ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien seuraaminen, analysoiminen ja niistä keskusteleminen on 

keskeistä. Vuorovaikutus yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on tärkeää. Opetuksessa käytetään 

oppiainerajat ylittäviä lähestymistapoja esimerkiksi kielten ja matematiikan opiskelun sekä erilaisten 

projektien yhteydessä. Median tarkastelulla ja hyödyntämisellä on keskeinen osa opiskelussa. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on rohkaista opiskelija näkemään itsensä 

kansalaisyhteiskunnan jäsenenä sekä tukea hänen yhteiskunnallisten taitojen kehittymistään. 

Oppiaineen keskeisten käsitteiden ja tekstien sekä esimerkiksi kuvien, graafien ja tilastojen avaaminen 

otetaan huomioon opetusjärjestelyissä ja työtavoissa. Opiskelijaa harjaannutetaan ymmärtämään ja 

soveltamaan yhteiskuntaa, taloutta ja kuluttamista koskevaa tietoa, joka on hyödyksi hänen omassa 

arjessaan sekä auttaa häntä ymmärtämään laajempia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Opiskelijoiden 

monipuolista kommunikointia, osallisuutta ja yhteistoimintaa pyritään tukemaan käytännön 

harjoitteilla. 

Opiskelijan oppimisen arviointi yhteiskuntaopissa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Yhteiskuntaopin opetuksessa palautteella pyritään kannustamaan opiskelijaa toimimaan aktiivisesti 

omassa lähiyhteisössään ja soveltamaan käytännön arjessa yhteiskunnallista ja taloudellista 

osaamistaan. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoisia toiminnan ja tuottamisen tapoja. 

Huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen soveltamiseen sekä siihen, miten 

monipuolisesti ja näkemyksiään perustellen opiskelija on oppinut rakentamaan omaa käsitystään 

yhteiskunnasta. 

Yhteiskuntaopissa on 2 pakollista kurssia. Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa oppiaineen aikuisten 

perusopetuksen päättötodistuksen päättöarvosanaa, opiskelija suorittaa kurssit yh1 ja yh2.  

 

8.8 Fysiikka 
 

Oppiaineen tehtävä  

Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan 

kehittymistä. Fysiikan opetus auttaa ymmärtämään fysiikan ja teknologian merkitystä jokapäiväisessä 

elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetus tukee opiskelijoiden valmiuksia keskustella 

fysiikan ja teknologian asioista ja ilmiöistä.  Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän 

tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä 

sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa opiskelijoita ottamaan 

vastuuta ympäristöstään.  

Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijoita ilmiöiden ymmärtämisessä ja käsitteiden 

rakentumisessa. Aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa opiskelun pääpaino on kvalitatiivisella 

tasolla, mutta opiskelijoiden taitojen kehittyessä laajennetaan työskentelyä joidenkin ilmiöiden osalta 

kvantitatiiviselle tasolle. Aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat 

opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi kohti 

luonnontieteellisten teorioiden mukaista käsitystä ympäröivästä todellisuudesta. Opetus ohjaa 

luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, 

vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin eri tilanteissa.  
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Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä tehdyt havainnot ja 

tutkimukset. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden omaksumisessa ja 

ymmärtämisessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. 

Tutkimusten tekeminen kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä 

innostaa opiskelijoita fysiikan opiskeluun. 

Opetuksen tehtävänä on ohjata opiskelijoita hahmottamaan fysiikan osaamisen merkitystä myös 

jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla 

opiskelijoille mahdollisuuksia soveltaa fysiikkaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti 

ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista. 

Fysiikan opetuksen tavoitteet aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvä kurssi 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 kannustaa ja innostaa opiskelijaa fysiikan opiskeluun fy1 L1 

T2 ohjata opiskelijaa ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä 
omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa 

fy1 L6, L7 

T3 ohjata opiskelijaa käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän 
tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan 

fy1 L3, L7 

Tutkimisen taidot 

T4 kannustaa opiskelijaa muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista 
ilmiöistä 

fy1 L1, L7 

T5 ohjata opiskelijaa toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia, 
työskentelemään turvallisesti ja tulkitsemaan tuloksia 

fy1 L2, L5 

T6 ohjata opiskelijaa käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon 
hankkimiseen sekä tukea opiskelijan oppimista havainnollistavien 
simulaatioiden avulla 

fy1 L5 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 

T7 ohjata opiskelijaa käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti  fy1 L1 

T8 ohjata opiskelijaa käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden 
kuvaamisessa ja selittämisessä  

fy1 L1 

T9 ohjata opiskelijaa käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri 
tietolähteitä  

fy1 L2, L4 

T10 ohjata opiskelijaa hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon 
luonnetta  

fy1 L1, L4 

T11 ohjata opiskelijaa saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet 
jatko-opintoja varten energiasta ja sähköstä 

fy1 L1 

T12 ohjata opiskelijaa soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan 
monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia 
tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa 

fy1 L6 
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Fysiikan pakollinen kurssi aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Sisältöjä valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia 

mahdollisuuksia ja että niissä tulee esiin fysiikan luonne luonnontieteenä. Kurssin muista sisällöstä ja 

opiskelijoiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin 

tutkimuksiin.  Tutkimusten eri vaiheissa tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen.

  

fy1 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja paikallisen toimintaympäristön ilmiöitä pohditaan 

erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjä valitaan myös kodin 

sähköturvallisuuteen liittyen.  Joihinkin lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla. 

Tutustutaan energiakäsitteeseen ja energian säilymisen periaatteeseen. Tutustutaan 

sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Pohditaan fysiikan osaamisen merkitystä jatko-

opinnoissa ja eri ammateissa. Tutkimisen taidoissa pääpaino on havainnoinnissa ja havaintojen 

esittämisessä. 

 

Fysiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa 

Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan fysiikan tavoitteiden saavuttamista. 

Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista. 

Tavoitteiden kannalta keskeistä on opiskelijoiden osallisuus ja vuorovaikutus. Kokeellisessa 

työskentelyssä noudatetaan työturvallisuuslainsäädäntöä.   

Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Jotta fysiikan 

merkitykseen voidaan tutustua monipuolisesti, koulun tilojen lisäksi hyödynnetään paikallisia 

mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki fysiikassa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä tuetaan siten, että opiskelijalle muodostuu käsitteistä 

selkeitä kokonaisuuksia. Kokeellisessa työskentelyssä opiskelijoita ohjataan turvalliseen ja sujuvaan 

työskentelyyn. Itsenäisillä tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta. Erilaisilla malleilla ja niiden 

käyttötavoilla tuetaan opiskelijoiden abstraktin ajattelun taitojen kehittymistä. Ohjaus ja tuki, 

työtapojen valinta, osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat 

opiskelijoiden oppijaminäkuvan vahvistumista. 

Opiskelijan oppimisen arviointi fysiikassa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on 

omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Opiskelijoita ohjataan 

tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan 

rakentavan palautteen ja kysymysten muodossa olevien kehittämishaasteiden avulla. Kannustava 

palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. 

Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota 

kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn 

havainnointiin Opiskelijoiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä opettajan ja opiskelijoiden välisiä 

keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena.  
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Fysiikassa on 1 pakollinen kurssi. Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa oppiaineen aikuisten 

perusopetuksen päättötodistuksen päättöarvosanaa, opiskelija suorittaa kurssin fy1.  

 

8.9 Kemia 
 

Oppiaineen tehtävä  

Kemian opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä 

maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten 

merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opetus tukee 

opiskelijoiden valmiuksia tehdä valintoja sekä käyttää tietoja ja taitoja elämän eri tilanteissa. Opetus 

välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien 

ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa 

opiskelijoita ottamaan vastuuta ympäristöstään.  

Kemian opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijoiden käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden 

ymmärtämistä. Aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa opiskelun pääpaino on makroskooppisella 

tasolla, mutta opiskelijoiden taitojen kehittyessä yhteyttä submikroskooppisiin ja symbolisiin 

malleihin vahvistetaan. Opiskelijoiden aikaisemmista kokemuksista ja havainnoista edetään ilmiöiden 

kuvaamiseen ja selittämiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen 

kemian merkkikielellä.  Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, 

tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen 

arviointiin eri tilanteissa.  

Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja 

tutkiminen.  Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden sisäistämisessä, tutkimisen 

taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa.  Tutkimusten tekeminen 

kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa opiskelijoita 

kemian opiskeluun.  

Opetuksen tehtävänä on ohjata opiskelijoita hahmottamaan kemian osaamisen merkitystä myös 

jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla 

opiskelijoille mahdollisuuksia soveltaa kemiaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti 

ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.  

Kemian opetuksen tavoitteet aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa  

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvä kurssi 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 kannustaa ja innostaa opiskelijaa kemian opiskeluun ke1 L1 

T2 ohjata opiskelijaa ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä 
omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa 

ke1 L6, L7 

T3 ohjata opiskelijaa käyttämään kemian osaamistaan kestävän 
tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan  

ke1 L3, L7 

Tutkimisen taidot 
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T4 kannustaa opiskelijaa muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista 
ilmiöistä 

ke1 L1, L7 

T5 ohjata opiskelijaa toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia, 
työskentelemään turvallisesti ja tulkitsemaan tuloksia 

ke1 L2, L5 

T6 ohjata opiskelijaa käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon 
hankkimiseen sekä tukea opiskelijan oppimista havainnollistavien 
simulaatioiden avulla 

ke1 L5 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen 

T7 ohjata opiskelijaa käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti  ke1 L1 

T8 ohjata opiskelijaa käyttämään erilaisia malleja kuvaamaan ja 
selittämään aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä 

ke1 L1 

T9 ohjata opiskelijaa käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri 
tietolähteitä  

ke1 L2, L4 

T10 ohjata opiskelijaa hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon 
luonnetta  

ke1 L1, L4 

T11 ohjata opiskelijaa ymmärtämään perusperiaatteita aineen 
ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden muutoksista 

ke1 L1 

T12 ohjata opiskelijaa soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan 
monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia 
tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa  

ke1 L6 

 

Kemian pakollinen kurssi aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Sisältöjä valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia 

mahdollisuuksia. Tutustutaan luonnontieteellinen tutkimuksen tekemiseen, turvallisen työskentelyn 

periaatteisiin ja tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimisessa. 

    

ke1 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. 

Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta 

tutustutaan aineen koostumiseen atomeista ja atomin rakenteeseen sekä ioni- ja 

molekyyliyhdisteisiin. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien yhteydessä. 

Tutkitaan olomuotojen muutoksia. Tutustutaan kemian merkkikieleen. Tutkimisen taidoissa pääpaino 

on havainnoinnissa ja havaintojen esittämisessä.  

Kemian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa  

Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan kemian tavoitteiden saavuttamista. 

Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista. 

Tavoitteiden kannalta keskeistä on opiskelijoiden osallisuus ja vuorovaikutus. Kokeellisessa 

työskentelyssä noudatetaan kemikaali- ja jätelainsäädäntöä sekä työturvallisuuslainsäädäntöä. 

Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä annettu asetus koskee alle 18-
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vuotiaita opiskelijoita, mutta samantapaista harkintaa käytetään kaikkien opiskelijoiden osalta 

aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa.  

Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Jotta kemian 

merkitykseen voidaan tutustua monipuolisesti, koulun tilojen lisäksi hyödynnetään paikallisia 

mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kemiassa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä tuetaan siten, että opiskelijoille muodostuu käsitteistä 

selkeitä kokonaisuuksia. Kokeellisessa työskentelyssä opiskelijoita ohjataan turvalliseen ja sujuvaan 

työskentelyyn. Itsenäisillä tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta. Erilaisilla malleilla ja niiden 

käyttötavoilla voidaan myös tukea opiskelijoiden abstraktin ajattelun taitojen kehittymistä. Ohjaus ja 

tuki, työtapojen valinta, osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat 

opiskelijoiden oppijaminäkuvan vahvistumista. 

Opiskelijan oppimisen arviointi kemiassa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa  

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on 

omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Opiskelijaa ohjataan 

tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan 

rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen 

kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi 

perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Opiskelijoiden itsearviointia 

ja vertaispalautetta sekä opettajan ja opiskelijoiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin 

tukena.  

Kemiassa on 1 pakollinen kurssi. Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa oppiaineen aikuisten 

perusopetuksen päättötodistuksen päättöarvosanaa, opiskelija suorittaa kurssin ke1.  

 

8.10 Biologia 
 

Oppiaineen tehtävä  

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa laajennetaan aiemmin opittuja biologisia tietoja ja taitoja 

sekä ohjataan opiskelijaa kestävään elämäntapaan. 

Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa 

opiskelijan luonnontuntemusta sekä ohjata ymmärtämään ekosysteemien toimintaa sekä 

perinnöllisyyden ja evoluution perusteita. 

Biologian opetuksessa pyritään työskentelemään myös luonnossa ja ohjataan opiskelijaa tutkivan 

oppimisen avulla tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. Luonnon tutkimisessa 

pyritään käyttämään sekä maasto- että laboratoriotyömenetelmiä. Elämyksellinen ja kokemuksellinen 

oppiminen virittää oppimisen iloa ja herättää kiinnostusta tarkkailla elinympäristön tilaa ja siinä 

tapahtuvia muutoksia. Opiskelussa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian käyttö 

edistää opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa biologian opetuksessa. 



61 
 

Biologian opetuksessa vahvistetaan oppimaan oppimista ja itsenäistä työskentelyä. Opetuksessa 

tuetaan myös ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen sekä yhteisöllisyyden kehittymistä ja annetaan 

valmiuksia biologiaa hyödyntävien alojen opiskeluun sekä työelämään. 

Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään, miten biologian tietoja ja taitoja voidaan soveltaa 

ja hyödyntää omassa elämässä, ajankohtaisten biologiaan liittyvien uutisten seurannassa sekä siinä, 

kuinka yhteiskunnalliseen päätöksentekoon voidaan vaikuttaa. Biologian opetus kehittää opiskelijan 

ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon monimuotoisuutta. Opiskelijaa ohjataan kestävään 

elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen. 

 Biologian opetuksen tavoitteet aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvä kurssi 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

Biologinen tieto ja ymmärrys 

T1 ohjata opiskelijaa ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta 
ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja 
tunnistamaan lajeja 

bi1 L4, L5 

T2 auttaa opiskelijaa kuvailemaan eliöiden rakenteita ja 
elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta 

bi1 L4, L5  

T3 ohjata opiskelijaa ymmärtämään eliöiden sopeutumista 
elinympäristöihin ja luonnon monimuotoisuutta 

bi1 L4, L7 

T4 auttaa opiskelijaa ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution 
perusperiaatteita 

bi1 L1 

T5 ohjata opiskelijaa arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia 
muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön  

bi1 L1, L7 

Biologiset taidot 

T6 ohjata opiskelijaa kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa 
sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä 

bi1 L1 

T7 ohjata opiskelijaa tekemään pienimuotoisia tutkimuksia ja 
käyttämään biologista tutkimusvälineistöä ja tieto- ja 
viestintäteknologiaa 

bi1 L1, L4 

T8 auttaa opiskelijaa soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa 
elämässä  

bi1 L2, L3, L7 

Biologian asenne- ja arvotavoitteet 

T9 ohjata opiskelijaa syventämään kiinnostusta luontoa ja sen 
ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan opiskelijan luontosuhdetta ja 
ympäristötietoutta 

bi1 L7  

T10 innostaa opiskelijaa vaikuttamaan ja toimimaan kestävän 
tulevaisuuden rakentamiseksi 

bi1 L7 
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Biologian pakollinen kurssi aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

 

bi1 Mitä elämä on? 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kurssilla keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin. 

Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen sekä erilaisiin ekosysteemeihin perehdytään 

vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan myös 

perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Lisäksi pohditaan kestävän elämäntavan merkitystä. 

 

Biologian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa 

Tavoitteena on, että biologian opetuksessa opiskelijalla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa 

oppimisympäristöissä. Biologian työtapoja valittaessa painotetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä 

ottaen huomioon erilaisten opiskelijoiden tarpeet. Monipuolisten työtapojen kuten maasto- ja 

laboratoriotyöskentelyn sekä sähköisten oppimisympäristöjen käytön avulla opiskelija pystyy 

tutustumaan luonnontieteelle luonteenomaisiin tutkimusmenetelmiin ja harjaantuu tekemään 

johtopäätöksiä sekä raportoimaan ja soveltamaan oppimaansa. Biologian opetuksen tavoitteiden 

mukaisesti elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus kehittävät opiskelijan taitoa pohtia 

omia arvovalintojaan. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki biologiassa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Biologian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata opiskelijaa omakohtaiseen 

havainnointiin ja tutkimiseen itsenäisesti ja ryhmissä sekä erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelijan 

yksilöllisen tuen tarpeet huomioidaan erilaisten työmenetelmien valinnassa. Biologian tavoitteiden 

kannalta on keskeistä tiedostaa opiskelijoiden vaikeudet laboratorio- ja maastotyöskentelyssä. 

Opiskelijaa tuetaan työskentelyssä hänen omien vahvuuksiensa pohjalta sekä tarvittaessa 

vahvistamalla opiskelijan taitoja tuen eri keinoja hyödyntäen. Maasto- ja laboratoriotyöskentely 

toteutetaan siten, että turvallisuuskysymykset otetaan huomioon.  

 

Opiskelijan oppimisen arviointi biologiassa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee opiskelijan 

motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa opiskelijaa löytämään omat 

vahvuutensa. Palautteen avulla opiskelijaa rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa 

lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa biologista tietoa. Biologian arvioinnissa 

opiskelijalla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä 

opiskelijan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -

ympäristöissä. Arviointiin kuuluu opiskelijan kyky tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida 

ja esittää erilaisia aineistoja. Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää biologialle ominaista välineistöä sekä 

tieto- ja viestintäteknologiaa. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää opiskelijan 

työskentelytaitoja. Arvioinnin kohteena eivät ole opiskelijan arvot, asenteet tai temperamentti. 

 

Biologiassa on 1 pakollinen kurssi. Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa oppiaineen aikuisten 

perusopetuksen päättötodistuksen päättöarvosanaa, opiskelija suorittaa kurssin bi1.  
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8.11 Maantieto 
 

Oppiaineen tehtävä  

 

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa laajennetaan aiemmin opittuja maantieteellisiä tietoja ja 

taitoja sekä tuetaan opiskelijan maailmankuvan rakentumista. Opiskelijaa ohjataan seuraamaan 

ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä ja koko maailmassa sekä autetaan opiskelijaa 

sijoittamaan uutiset maailman tapahtumista maantiedon opetuksessa saamaansa alueelliseen 

kehikkoon. 

 

Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen 

alueita, luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan 

huomioon luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. Näin rakennetaan 

eheää kokonaiskuvaa monimuotoisesta maailmasta ja sen toiminnasta. 

 

Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä 

ympäristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja 

maapallolla. Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja 

analysointi aktivoivat opiskelijaa toimimaan vastuullisesti omassa arjessa. Teknologian käyttö edistää 

opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa maantiedon opetuksessa. 

 

Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden oma elämismaailma. Opetus tarjoaa 

toiminnallisia kokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, joissa opiskelijat tekevät havaintoja ja 

tutkimusta. Maantiedon opetuksessa vahvistetaan opiskelijoiden valmiuksia kestävää kehitystä 

edistävään toimintatapaan. Opetus harjaannuttaa opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja 

antaa opiskelijoille keinoja aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. 

 

Maantiedon opetuksen tavoitteet aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

  

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvä kurssi 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 

T1 tukea opiskelijan jäsentyneen karttakuvan rakentumista 
maapallosta 

ge1 L1, L4, L5 

T2 ohjata opiskelijaa tutkimaan luonnon- ja kulttuurimaantieteellisiä 
ilmiöitä 

ge1 L4, L5 

T3 kannustaa opiskelijaa pohtimaan ihmisen toiminnan ja 
luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään 
luonnonvarojen kestävän käytön merkitys 

ge1 L7 

Maantieteelliset taidot 

T4 ohjata opiskelijaa kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa 
sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä  

ge1 
 

L1 

T5 ohjata opiskelijaa kehittämään tilatajua sekä symboleiden, 
mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä 

ge1 
 

L4, L5  
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T6 ohjata opiskelijaa harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja  ge1 
 

L5, L6 

T7 ohjata opiskelijaa kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja  ge1 
 

L1  

T8 harjaannuttaa opiskelijaa havainnoimaan ympäristöä ja siinä 
tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida opiskelijaa seuraamaan 
ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja 
koko maailmassa  

ge1 
 

L4, L5, L7 

T9 tukea opiskelijaa kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja ge1 
 

L2  

T10 ohjata opiskelijaa vaalimaan luontoa ja rakennettua ympäristöä 
ja niiden monimuotoisuutta 

ge1 
 

L7  

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 

T11 tukea opiskelijaa kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi 
ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi 

ge1 
 

L7  

T12 ohjata opiskelijaa arvostamaan alueellista identiteettiään sekä 
luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä 
kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa 

ge1 
 

L3, L7 

 

Maantiedon pakollinen kurssi aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

 

ge1 Muuttuva maapallo ja kestävä tulevaisuus 

 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita. Pyritään tekemään 

kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön viihtyisyyden ja 

turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden 

luonnon- ja kulttuurimaisemia. Pohditaan luonnonvarojen riittävyyttä ja kestävää käyttöä. 

Perehdytään ympäristönmuutoksiin kuten ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden 

heikkenemiseen. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia 

kehityskysymyksiä. 

 

Maantiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa 

Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on käyttää monipuolisia oppimisympäristöjä 

sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Maastotyöskentely, kenttäretket lähiluonnossa ja 

rakennetussa ympäristössä sekä sähköisten oppimisympäristöjen ja paikkatiedon käyttö ovat 

olennainen osa maantiedon opetusta. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee maantieteellisen 

ajattelun sekä ongelmanratkaisu- ja tutkimustaitojen kehittymistä sekä edistää yhteisöllistä ja 

vuorovaikutteista työskentelyä. 

Opetuksessa seurataan ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä lähiympäristössä ja muualla maailmassa. 

Työtapoja valittaessa otetaan huomioon opiskelijoiden elämismaailma, kansainvälisyys ja yhteistyö 

koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Opetuksessa annetaan aikaa opiskelijan ajattelulle, luovuudelle 

ja toiminnalle. 
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki maantiedossa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Maantiedon opetuksessa autetaan opiskelijaa hahmottamaan ympäröivää maailmaa ja ymmärtämään 

sen ilmiöitä. Ajankohtaisella uutisseurannalla tuetaan opiskelijan maailmankuvan rakentumista. 

Kenttäopetuksessa lähiympäristöä tulkitaan kaikkia aisteja hyväksi käyttäen ja jaetaan kokemuksia 

opiskelijoiden ja opettajan välillä. Maantiedon tavoitteiden kannalta tuen järjestämisessä on keskeistä 

tiedostaa opiskelijoiden spatiaalisen hahmottamisen vaikeudet ja erityisesti vaikeudet kartanluvussa 

ja karttatulkinnassa. Opiskelijoita ohjataan ja tuetaan käyttämään paikkatietoa ja muuta geomediaa 

arjen tilanteissa. Opiskelijan taitoja hahmottaa lähiympäristöä ja maailmaa harjaannutetaan 

tukemalla ja kannustamalla opiskelijaa hänen omien vahvuuksiensa pohjalta sekä tarvittaessa 

vahvistamalla opiskelijan taitoja tuen eri keinoja hyödyntäen. Eriyttämistä voi toteuttaa 

tutkimustehtävissä, joissa opiskelija voi toimia erilaisissa rooleissa sekä harjoituksissa, joissa hän voi 

edetä yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille. 

 

Opiskelijan oppimisen arviointi maantiedossa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee opiskelijan 

motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa opiskelijaa löytämään omat 

vahvuutensa. Opiskelijalle annetaan tietoja oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa 

asetettuihin maantiedon tavoitteisiin. Palautteen avulla opiskelijaa rohkaistaan toimimaan aktiivisesti 

ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa tietoa. Maantiedon 

arvioinnissa opiskelijalla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi 

kohdistuu sekä opiskelijan tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin kuten geomediataitoihin 

ja tiedon kriittiseen arviointitaitoon. Lisäksi arvioidaan opiskelijan taitoa käyttää maantiedolle 

ominaista välineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Arvioinnin kohteena eivät ole opiskelijan 

arvot, asenteet tai temperamentti. 

 

Maantiedossa on 1 pakollinen kurssi. Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa oppiaineen aikuisten 

perusopetuksen päättötodistuksen päättöarvosanaa, opiskelija suorittaa kurssin ge1.  

 

8.12 Terveystieto 
 

Terveystiedon kurssi on pakollinen päättövaiheessa, jos terveystiedon opintoja ei ole sisältynyt 

opiskelijan aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opintoihin. 

Oppiaineen tehtävä 

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan pohjautuva oppiaine. Terveystiedon opetuksen 

tehtävänä on opiskelijoiden monipuolisen terveysosaamisen kehittäminen. Lähtökohtana on elämän 

kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. Terveyteen, hyvinvointiin ja 

turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä ovat 

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

Opetuksessa huomioidaan terveyteen liittyvien ilmiöiden moniulotteisuus ja -tasoisuus: terveyttä 

tukevat ja kuluttavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Terveyttä tarkastellaan ihmisen 

elämänkulun eri vaiheissa, yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla.  

Keskeistä on ohjata opiskelijaa ymmärtämään terveyttä voimavarana jokapäiväisessä elämässä, 

elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetuksen tulee tukea opiskelijoiden yksilöllistä ja yhteisöllistä 
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tiedon hankintaa, rakentamista, arviointia ja käyttämistä.  Lisäksi tuetaan turvallisuustaitoihin, 

sosiaalisiin taitoihin sekä tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn liittyvien valmiuksien kehittymistä.  

Terveysosaamisen avulla opiskelijat hahmottavat terveyden laaja-alaisuutta ja saavat valmiuksia 

tehdä tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja terveyteen liittyviä valintoja ja päätöksiä. 

Terveysosaaminen lisää kykyä tunnistaa ja muokata tekijöitä, jotka mahdollistavat opiskelijoiden 

oman ja ympäristönsä terveyden ja hyvinvoinnin arvostamisen, ylläpitämisen ja edistämisen. 

Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia havainnoida ja tutkia terveyteen ja turvallisuuteen 

liittyviä ilmiöitä omassa elin- ja oppimisympäristössä, tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa sekä 

harjoitella ja soveltaa osaamista käytännössä. 

  

Terveystiedon opetuksen tavoitteet aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvä kurssi 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys   

T1 ohjata opiskelijaa ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, 
terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä  

te1 L1, L3, L7  

T2 ohjata opiskelijaa kehittämään valmiuksiaan tunne- ja 
vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja 
kriisitilanteissa  

te1 L2, L3, L7  

T3 ohjata opiskelijaa kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen 
ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista  

te1 L1, L3, L4  

T4 ohjata opiskelijaa pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja 
yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta  

te1 L1, L3, L7 

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy   

T5 ohjata opiskelijaa syventämään ymmärrystään fyysisestä, 
psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä  

te1 L1, L3, L4 

T6 tukea opiskelijan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän 
tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia 
tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin 
liittyvissä tilanteissa 

te1 L2, L3, L5  

T7 ohjata opiskelijaa tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden 
perusteluja  

te1 L2, L3, L4 

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri   

T8 ohjata opiskelijaa ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, 
kulttuurin ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja 
hyvinvoinnille 

te1 L2, L4, L5 

T9 ohjata opiskelijaa luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja 
työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä käyttämään terveyspalveluja 
asianmukaisesti 

te1 L1, L3, L6   

T10 ohjata opiskelijaa ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja 
omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia 

te1 L2, L3, L7  
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terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä 
muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista  

 

Terveystiedon kurssi aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

te1 Terve elämä 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Sisällöissä tarkastellaan elämää terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. 

Opetuksessa käsitellään elämänkulun, ihmis- ja perhesuhteiden, seksuaaliterveyden sekä ihmisen 

kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Terveyden 

voimavaroista tarkastellaan mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä 

mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, 

itsehoitoa sekä tuen ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia 

terveysilmiöitä, kestävää kulutusta sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.  

Terveystiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa 

Erilaisia työtapoja hyödyntävä tutkiva oppiminen, arjen terveysilmiöiden käsitteleminen ja 

ajankohtaisuuden huomioiminen luovat perustaa oppimiselle, osaamisen soveltamiselle sekä 

kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymiselle.  

Ilmiölähtöisyyden avulla opiskelijoita rohkaistaan omien tietojen ja kokemusten esiintuomiseen, 

kysymysten esittämiseen ja vastausten etsimiseen, tietojen jäsentämiseen, johtopäätösten 

tekemiseen ja niiden perustelemiseen. Aktiivinen toiminta, tavoitteellisuus ja pohtiva työskentely 

kehittävät sekä eettisiä valmiuksia että tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu- ja yhteistyötaitoja.  

Monipuolisen fyysisen ympäristön lisäksi terveystiedon keskeisiä oppimisympäristöjä ovat ihmisten 

väliset vuorovaikutustilanteet, yhteisöt ja sähköiset ympäristöt.  Oman oppimisympäristön aktiivinen 

havainnointi, opiskelijoiden mukaan ottaminen oppimisympäristöjen ja työtapojen valintaan sekä 

voimavaralähtöinen terveyden ja turvallisuuden edistäminen tarjoavat mahdollisuuksia 

terveysosaamisen harjoittelulle ja soveltamiselle kouluyhteisössä. Ne tukevat samalla 

yhteenkuuluvuutta, yhteisöllistä hyvinvointia ja osallisuutta omassa opetusryhmässä ja koko 

kouluyhteisössä.   

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki terveystiedossa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Monet terveystiedon aihepiirit koskettavat opiskelijoiden kehitysvaihetta, yksilöllisiä kokemuksia ja 

elämäntilannetta. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden 

kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Opiskelijoita ohjataan 

ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen ja koskemattomuuteen itseään 

koskevissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä. 

Opetus suunnitellaan siten, että se mahdollistaa yhteistyön eri oppiaineiden, kouluterveydenhuollon 

ja muun opiskeluhuollon kanssa ja tarjoaa mahdollisuuksia harjoitella ja soveltaa terveysosaamiseen 

eri osa-alueita osana yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja koulun toimintakulttuuria. Yhteistyöllä 

varmistetaan myös opiskelijan tarvitsema henkilökohtainen tuki oppimiseen ja elämäntilanteeseen 

liittyvissä kysymyksissä.  
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Opiskelijan oppimisen arviointi terveystiedossa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja 

palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa opiskelijoita kehittämään terveysosaamistaan 

sekä soveltamaan sitä arjessa. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan 

monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa ja osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen. 

Oppimisen tukena käytetään myös itsearviointia ja vertaispalautetta. Terveystiedossa on erityisen 

tärkeätä huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu opiskelijan arvoihin, asenteisiin, 

terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisuuteen, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota 

siihen, miten opiskelija pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta terveyden näkökulmasta, tiedonalan 

käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen. 

Terveystiedossa on 1 pakollinen kurssi. Jos opiskelijan tavoitteena on korottaa oppiaineen aikuisten 

perusopetuksen päättötodistuksen päättöarvosanaa, opiskelija suorittaa kurssin te1. Terveystiedon 

opinnot hyväksi luetaan, jos opiskelija on suorittanut terveystiedon kurssin aikuisten 

perusopetuksenalkuvaiheessa tai vastaavissa opinnoissa. 

 

 

Opetuksen tavoite Kurssi Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys    

T1 ohjata opiskelijaa 
ymmärtämään terveyden laaja-
alaisuutta, terveyden edistämistä 
sekä elämänkulkua, kasvua ja 
kehitystä  

te1 Terveyteen liittyvät 
käsitykset  

Opiskelija osaa kuvata 
terveyden osa-alueet ja 
näiden välistä 
vuorovaikutusta esimerkkien 
avulla sekä kuvata 
esimerkein mitä terveyden 
edistämisellä tarkoitetaan.  
Opiskelija pystyy 
esittelemään elämänkulun 
eri vaiheita, erityisesti 
nuoruuden kehitystä. 

T2 ohjata opiskelijaa kehittämään 
valmiuksiaan tunne- ja 
vuorovaikutustaidoissa ja kykyä 
toimia erilaisissa ristiriita- ja 
kriisitilanteissa 

te1 Vuorovaikutus- ja 
tunnetaitojen sekä 
käyttäytymisen 
säätelyn analysointi 

Opiskelija osaa nimetä useita 
tunteita sekä osaa antaa 
esimerkkejä tunteiden ja 
käyttäytymisen välisestä 
vuorovaikutuksesta ja 
käyttäytymisen säätelystä.  
Opiskelija pystyy tuottamaan 
ratkaisuja ristiriitatilanteiden 
selvittämiseen sekä esitellä 
keinoja stressin ja kriisien 
käsittelyyn. 

T3 ohjata opiskelijaa kehittämään 
itsetuntemustaan, omien arvojen 
ja asenteiden sekä kehon ja 
mielen viestien tunnistamista  

te1  Ei käytetä arvosanan 
muodostamisen perusteena. 
Opiskelijaa ohjataan 
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pohtimaan kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 

T4 ohjata opiskelijaa pohtimaan 
yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen 
ja yhdenvertaisuuteen liittyviä 
kysymyksiä terveyden 
näkökulmasta  

te1 Terveydellisen 
kehityksen analysointi  

Opiskelija osaa eritellä 
esimerkkien avulla 
yksilölliseen kehitykseen 
liittyviä kysymyksiä 
terveyden näkökulmasta ja 
arvioida sosiaalisten 
suhteiden merkitystä mielen 
hyvinvoinnille ja terveydelle. 

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy 

T5 ohjata opiskelijaa syventämään 
ymmärrystään fyysisestä, 
psyykkisestä ja sosiaalisesta 
terveydestä  

te1 Terveyteen 
vaikuttavien tekijöiden 
tunnistaminen 
 

Opiskelija pystyy nimeämään 
useita terveyttä tukevia ja 
vaarantavia tekijöitä. 
Opiskelija osaa käyttää 
keskeisiä terveyteen ja 
sairauteen liittyviä käsitteitä 
asianmukaisesti.  

T6 tukea opiskelijan kehittymistä 
terveyteen ja sairauteen liittyvän 
tiedon hankkijana ja käyttäjänä 
sekä edistää valmiuksia toimia 
tarkoituksenmukaisesti 
terveyteen, turvallisuuteen ja 
sairauksiin liittyvissä tilanteissa 

te1 Terveyteen, 
turvallisuuteen ja 
sairauteen liittyvien 
tietojen ja taitojen 
soveltaminen 

Opiskelija osaa hakea 
terveyteen liittyvää 
luotettavaa tietoa erilaisista 
lähteistä ja käyttää sitä 
pääosin asianmukaisesti. 
Opiskelija osaa kuvata 
esimerkein tai esittää 
asianmukaisia 
toimintamalleja 
itsehoidossa, avun 
hakemisessa ja terveyttä ja 
turvallisuutta vaarantavissa 
tilanteissa. 

T7 ohjata opiskelijaa 
tunnistamaan ja arvioimaan omia 
terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyviä tottumuksiaan, 
valintojaan ja niiden perusteluja  

te1  Ei käytettä arvosanan 
muodostamisen perusteena. 
Opiskelijaa ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 

T8 ohjata opiskelijaa 
ymmärtämään ympäristön, 
yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja 
viestintäteknologian merkitystä 
terveydelle ja hyvinvoinnille 

te1 Ympäristön 
terveysvaikutusten 
hahmottaminen 

Opiskelija osaa kuvata 
elinympäristön aiheuttamia 
keskeisiä suoria ja epäsuoria 
vaikutuksia terveyteen sekä 
esitellä yhteisöjen, 
kulttuurin, median ja tieto- ja 
viestintäteknologian 
yhteyksiä terveyteen. 
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T9 ohjata opiskelijaa luomaan 
perustaa opiskelu-, toiminta- ja 
työkyvylle ja sen ylläpitämiselle 
sekä käyttämään terveyspalveluja 
asianmukaisesti 

te1 Työkyvyn edistämisen 
keinojen 
hahmottaminen  
 

Opiskelija osaa laatia 
opiskelu-, toiminta- ja 
työkykyä edistäviä 
suunnitelmia. Opiskelija osaa 
kuvata miten hakeutua oman 
koulun ja kunnan 
terveyspalveluihin ja antaa 
useampia esimerkkejä siitä, 
miten niitä voi hyödyntää 
tarkoituksenmukaisesti eri 
tilanteissa. 

T10 ohjata opiskelijaa 
ymmärtämään ja arvioimaan 
perheen ja omaan elämänpiiriin 
kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen 
edustamia terveyskäsityksiä, 
tunnistamaan niiden merkitystä 
itselle sekä muodostamaan kuvaa 
itselle sopivista oppimisen 
keinoista  

te1 Terveyskäsitysten 
arviointi sekä oppimista 
edistävien tekijöiden 
hahmottaminen 

Opiskelija osaa pohtia 
esimerkein sitä, miten perhe, 
lähiyhteisöt, muut sosiaaliset 
yhteisöt vaikuttavat 
käsityksiin terveydestä. 
Opiskelija osaa esimerkein 
eritellä omaa oppimistaan 
tukevia tekijöitä. 

 

8.13 Opinto-ohjaus ja työelämätaidot 
 

Oppiaineen tehtävä 

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot -oppiaineen tehtävänä on tukea opiskelijoita siten, että heillä on 

yhdenvertaiset mahdollisuudet suoriutua opinnoistaan sekä lisätä opiskelijan oppimisvalmiuksia, 

oppimaan oppimisen taitoja ja ymmärtämystä omien valintojen ja toiminnan seurauksista. Samalla 

opiskelijan elämänsuunnittelun ja -hallinnan taidot kehittyvät. Ohjauksessa otetaan huomioon 

opiskelijan kokonaistilanne käsittelemällä opintojen lisäksi myös arjenhallintaa sekä mahdollisia 

elämäntilanteeseen ja terveyteen liittyviä seikkoja. Oppiaine tukee opiskelijan taitoa arvioida 

realistisesti omia edellytyksiään ja mahdollisuuksiaan opintojen eri vaiheissa. Tehtävänä on myös 

lisätä hyvinvointia ja ehkäistä ennalta opintojen keskeyttämistä sekä edistää opiskelijoiden 

osallisuutta ja yhteiskunnallista tasa-arvoa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa 

henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja sen osana opinto-ohjelma sekä jatko-opinto- ja 

urasuunnitelma. Opiskelusuunnitelmaa seurataan ja arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa. 

 

Opiskelija saa opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät 

keskeiset tiedot ja taidot. Lisäksi hän saa monipuolisen kuvan koulutusmahdollisuuksista, ammateista, 

yrittäjyydestä ja työelämästä jatkosuunnitelmiensa tueksi. Opiskelijaa ohjataan käyttämään erilaisia 

ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita. Opiskelija tekee jatko-opintosuunnitelman, jossa otetaan 

huomioon opiskelijan pitkän aikavälin tavoitteet.  

  

Ammatillisen ohjauksen avulla opiskelija tekee itselleen sopivan urasuunnitelman. Urasuunnitelma 

sisältää pitkän aikavälin ammatilliset tavoitteet sekä niihin pääsemiseksi tarvittavat lähitulevaisuuden 

toimenpiteet. Opiskelija saa ohjauksen ja työelämään tutustumisen avulla tietoa ja palautetta 

ammattitaidostaan ja osaamisestaan sekä niiden soveltuvuudesta suomalaiseen työelämään. 
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Mahdollista ammatillista osaamista ja sen kehittymistarpeita käsitellään ohjauskeskusteluissa ja 

arvioidaan työelämään tutustumalla tai työelämäjaksoilla. Osaamisen selvittämisessä arvioidaan 

opiskelijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä.  

 

Työelämätaidot ovat yleisiä tietoja ja taitoja, joita tarvitaan työelämässä. Työelämätaitoja 

kehittämällä helpotetaan opiskelijan siirtymistä työelämään ja selviytymistä työelämässä. 

 

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot -oppiaineen opetuksen tavoitteet aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät 
kurssit 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

Itsetuntemus 

T1 ohjata tunnistamaan omiin valintoihin vaikuttavia tekijöitä sekä 
suhteuttamaan omaa toimintaa kykyjensä, edellytystensä ja 
kiinnostuksensa mukaisesti 

ot1 L1, 

Tiedonhakutaidot ja monilukutaito 

T2 ohjata tuntemaan keskeiset jatkokoulutukseen ja 
ammatinvalintaan liittyvät tietolähteet sekä etsimään tietoa ja 
käyttämään erilaisia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita 

ot1 L2,  L4, L5 

T3 ohjata käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa opinnoissa ot1, ot2 L3, L4, L5 

Oppimaan oppimisen taidot 

T4 kannustaa ja ohjata opiskelijaa kehittämään opiskelutaitojaan sekä 
oppimaan oppimisen taitojaan 

ot1, ot2 L2, L4, L5 

Tavoitteiden asettaminen 

T5 ohjata opiskelijaa asettamaan tavoitteita, tekemään niitä koskevia 
suunnitelmia sekä arvioimaan niiden toteutumista 

ot1, ot2 L1, L6 

Osallisuus ja aktiivinen toiminta 

T6 vahvistaa valmiuksia toimia erilaisissa opiskelu- ja työympäristöissä 
ja erilaisissa ryhmissä  

ot1, ot2 L2, L6, L7 

T7 kehittää kykyä itsenäiseen toimintaan ja vastuun ottamiseen, 
aktiivisuuteen ja oma-aloitteisuuteen 

ot1, ot2 L1, L3, L7 

Työelämään suuntautuva oppiminen 

T8 ohjata saamaan kokemuksia erilaisista työtehtävistä ja selkeyttää 
jatkosuunnitelmia 

ot2 L2, L6, L7 

Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa 

T9 ohjata ymmärtämään ja hankkimaan tietoa 
koulutusmahdollisuuksista, ammateista, yrittäjyydestä ja työelämästä 

ot1, ot2 L4, L5, L6 

T10 opastaa laatimaan ja päivittämään työnhaun asiakirjat ot2 L3, L5, L6 
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T11 opastaa tunnistamaan erilaiset työnhaun toimintatavat ja 
hakemaan itsenäisesti työtä 

ot2 L4, L5, L6 

T12 ohjata käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalveluja sekä arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun 
tiedon luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun 
näkökulmasta 

ot1, ot2 L3, L4, L5 

 

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot -oppiaineen pakolliset kurssit aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa 

Kurssien tarkoituksena on antaa välineitä opiskelijan jatko-opintoihin tai työelämään suuntautumista 

varten.  

ot1 Jatko-opinnot ja ammatinvalinta 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Edistetään opiskelu- ja tiedonhankinta- sekä elämänhallintataitoja. Koulutus- ja työelämätietoutta 

sekä tietoa yrittäjyydestä hyödynnetään omassa urasuunnittelussa. Tutustutaan Suomen 

koulutusjärjestelmään ja jatko-opintomahdollisuuksiin. Opitaan käyttämään tieto-, neuvonta- ja 

ohjauspalveluita. Tehdään henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. 

ot2 Työelämäosaaminen 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: 

Kehitetään taitoa arvioida eri työtehtävissä tarvittavaa osaamista, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. 

Opitaan löytämään itselle sopivia ammattialoja ja vahvistetaan valmiuksia hakea tietoja vaadittavan 

osaamisen hankkimisesta perusopetuksen jälkeen. Saadaan kokemuksia erilaisista työtehtävistä, 

ammatillisista opinnoista ja/tai yrittäjyydestä. Tehdään henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. 

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 

tavoitteet aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

Oppimisympäristöinä hyödynnetään oppilaitosten ja verkkoympäristöjen rinnalla lähiympäristöä ja 

työelämää. Työtapoja käytetään monipuolisesti opiskelijoiden yksilölliset sekä ryhmäkohtaiset tarpeet 

ja valmiudet huomioiden.  Ohjausmuotoina ovat henkilökohtainen ohjaus ja ryhmäohjaus. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki opinto-ohjaus ja työelämätaidot -oppiaineessa aikuisten 

perusopetuksen päättövaiheessa 

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot -oppiaineessa huomioidaan jokaisen opiskelijan yksilölliset 

lähtökohdat ja tarpeet. Ohjausta eriytetään ottamalla huomioon henkilökohtaiset tavoitteet, 

kokemukset, kiinnostuksen kohteet, harrastukset, osaamisalueet sekä elämäntilanteeseen 

vaikuttavat tekijät. Keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö varsinkin opiskeluun kuuluvien siirtymä- ja 

nivelvaiheiden ohjauksessa. Moniammatillista ja -hallinnollista yhteistyötä tehdään erityisesti tukea 

tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla, esimerkiksi työvoimaviranomaisten, sosiaalitoimen sekä eri 

opetuksen ja/tai koulutuksen järjestäjien kanssa. 

Opiskelijan oppimisen arviointi opinto-ohjaus ja työelämätaidot -oppiaineessa aikuisten 

perusopetuksen päättövaiheessa 

Arviointi perustuu vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palautteeseen eri ohjaustoimien 

yhteydessä sekä opiskelijan itsearviointiin. Opiskelijat pohtivat ja oppivat arvioimaan valmiuksiaan, 



73 
 

osaamistaan ja taitojaan, toimintakykyään, toimijuuttaan ja voimavarojaan, ohjaus- ja tuentarpeensa 

määrää ja laatua sekä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojaan. Opiskelijoita ohjataan tunnistamaan 

arvojen, uskomusten ja itselleen merkittävien ihmisten vaikutusta valintoihin ja päätöksiin. He 

harjaantuvat arvioimaan tiedonhankinta-, tieto- ja viestintäteknologian taitojaan koulutus- ja 

työelämätiedon hankkimisessa. Opiskelijoita kannustetaan kiinnittämään huomiota myös taitoonsa 

tunnistaa eri tietolähteiden luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Opiskelijoita ohjataan 

tiedostamaan erilaisten itsearviointimenetelmien ja -välineiden taustat sekä tunnistamaan niiden 

käyttömahdollisuuksia omassa urasuunnittelussaan. Opiskelijat oppivat löytämään tuki- ja 

ohjauspalveluita tarjoavat tahot oppilaitoksessa ja yhteiskunnassa sekä kehittävät taitoaan hakea 

tarvitsemiaan palveluita. 

Arvioinnin kohteet opinto-ohjaus ja työelämätaidot -oppiaineessa aikuisten perusopetuksen 

päättövaiheessa 

Opetuksen tavoitteet Kurssit Arvioinnin kohteet 

Itsetuntemus 

T1 ohjata tunnistamaan omiin valintoihin vaikuttavia tekijöitä 
sekä suhteuttamaan omaa toimintaa kykyjensä, edellytystensä 
ja kiinnostuksensa mukaisesti 

ot1 Itsearviointitaidot 

Tiedonhakutaidot ja monilukutaito 

T2 ohjata tuntemaan keskeiset jatkokoulutukseen ja 
ammatinvalintaan liittyvät tietolähteet sekä etsimään tietoa ja 
käyttämään erilaisia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita 

ot1 Tietolähteiden ja 
tietopalveluiden 
tarkoituksenmukainen 
käyttö 

T3 ohjata käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa opinnoissa ot1, ot2 Tieto- ja 
viestintätekniset taidot 

Oppimaan oppimisen taidot 

T4 kannustaa ja ohjata opiskelijaa kehittämään 
opiskelutaitojaan sekä oppimaan oppimisen taitojaan 

ot1, ot2 Opiskelu-, oppimis- sekä 
itsearviointitaitojen 
kehittyminen 

Tavoitteiden asettaminen 

T5 ohjata opiskelijaa asettamaan tavoitteita, tekemään niitä 
koskevia suunnitelmia sekä arvioimaan niiden toteutumista 

ot1, ot2 Tavoitteellinen 
työskentely 

Osallisuus ja aktiivinen toiminta 

T6 vahvistaa valmiuksia toimia erilaisissa opiskelu- ja työ -
ympäristöissä ja erilaisissa ryhmissä  

ot1, ot2 Ryhmätyö-, 
vuorovaikutus- ja 
viestintätaidot 

T7 kehittää kykyä itsenäiseen toimintaan ja vastuun 
ottamiseen, aktiivisuuteen ja oma-aloitteisuuteen 

ot1, ot2 Itsenäinen työskentely 

Työelämään suuntautuva oppiminen 

T8 ohjata saamaan kokemuksia erilaisista työtehtävistä ja 
selkeyttää jatkosuunnitelmia 

ot2 Kokemusten ja tiedon 
hyödyntäminen 
jatkosuunnitelmia 
laadittaessa 
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Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa 

T9 ohjata ymmärtämään ja hankkimaan tietoa 
koulutusmahdollisuuksista, ammateista, yrittäjyydestä ja 
työelämästä 

ot1, ot2 Tiedon hyödyntäminen 
jatkosuunnitelmia 
laadittaessa 

T10 opastaa laatimaan ja päivittämään työnhaun asiakirjat ot2 Työnhaun asiakirjojen 
laatiminen 

T11 opastaa tunnistamaan erilaiset työnhaun toimintatavat ja 
hakemaan itsenäisesti työtä 

ot2 Tiedonhankintataidot ja 
itsenäinen työskentely 

T12 ohjata käyttämään tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja 
sekä arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon 
luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta  

ot1, ot2 Tietolähteiden käyttö 
omassa jatko-opinto- ja 
urasuunnittelussa 

 

 

8.14 Muu perusopetukseen soveltuva aine tai aihealue sekä valinnaiset kurssit 
 

Opetuksen järjestäjä voi sisällyttää paikallisen opetussuunnitelman päättövaiheen opetustarjontaan 

myös muita aineita tai aihealueita edellyttäen, että ne tukevat aikuisten perusopetuksen tavoitteiden 

saavuttamista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi muut vieraat kielet, taide- ja taitoaineet, tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen, ammatilliset opinnot, työelämään liittyvä osaaminen tai 

työelämään tutustuminen. 

Valinnaisia kursseja aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa voivat olla esimerkiksi eri oppiaineiden 

tavoitteiden saavuttamista edistävät tukikurssit. Opiskelijan aikaisemmin perusopetuksessa 

suorittamia taide- ja taitoaineiden yhteisiä opintoja, taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja sekä 

muita valinnaisia opintoja ja valinnaiskursseja voidaan tunnistaa ja tunnustaa osana valinnaisia 

opintoja. Valinnainen oppiaine arvioidaan numeroarvosanoilla. 

 

8.14.1  Työelämään tutustuminen (TET)  

 

Oppiaineen tehtävä ja sisältö  

Työelämään tutustumisen tavoitteena on, että opiskelija saa tietoa ja kokemusta eri ammateista ja 

työelämästä. Työelämään tutustumisen tehtävänä on auttaa opiskelijaa kartoittamaan omaa 

ammatillista suuntautumistaan ja siihen johtavia jatko-opintoja. Työelämään tutustuminen 

toteutetaan siten, että opiskelija hankkii itsenäisesti työpaikan. Ennen tutustumisjakson aloittamista 

opiskelija ja työpaikan edustaja tekevät sopimuksen työhön tutustumisesta, jossa määritellään 

työtehtävä, työpaikka, työaika, vastuut, ruokailu ja muut ehdot. Työnantaja ei maksa opiskelijalle 

työelämään tutustumisesta palkkaa eikä muuta korvausta. Matkakuluista opiskelija vastaa itse. 

Työaika yhden TET-kurssin aikana 28 tuntia, mikä tarkoittaa noin 4 tunnin ja 40 minuutin työaikaa 

viikossa opetusjakson aikana. Työpäivät ja päivittäisen työskentelyajan voi sopia työnantajan 

edustajan kanssa työntekemisen, työtehtävien, opiskelijan ja työpaikan kannalta sopiviksi. 

Valinnainen oppiaine arvioidaan opiskelijan osallistumisen, itsearvioinnin ja työnantajan edustajan 
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antaman arvion perusteella. Valinnainen oppiaine arvioidaan sanallisesti käyttäen suoritusmerkintää 

S. 

LIITE 1 Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen tuntijako 

 

Alkuvaiheen tuntijako = lukutaitovaihe ja alkuvaihe 

- lukutaitovaihe on lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja ja numeerisia perustaitoja 

tarvitseville 

- lukutaitovaiheessa kieliä yhteensä vähintään 15 kurssia 

- lukutaitovaiheessa kursseja yhteensä vähintään 27 

- alkuvaiheessa kieliä yhteensä vähintään 21 kurssia 

- alkuvaiheessa kursseja yhteensä vähintään 38 

-  

 Lukutaitovaihe Alkuvaihe 

Oppiaine Pakolliset 
kurssit 

Tarjottavat 
valinnaiset 
kurssit 

Pakolliset 
kurssit 

Tarjottavat 
valinnaiset 
kurssit 

Äidinkieli ja kirjallisuus 15 - 17 - 

Vieras kieli 
 

- - 4 - 

Matematiikka 3 - 5 - 

Yhteiskuntatietous ja 
kulttuurintuntemus 

2 - 3 - 

Ympäristö- ja luonnontieto 1 - 2 - 

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot 2  1 - 

Muita perusopetukseen soveltuvia 
oppiaineita ja aihealueita 

- - 2 - 

Valinnaiset kurssit vähintään **  6  10 

Yhteensä 27 38 

** voi sisältää opetussuunnitelmassa määrätyn mukaisesti oppiaineiden ja aineryhmien valinnaisia 

kursseja, ammatillisia tai lukio-opintoja, työelämään tutustumista sekä muita oppivelvollisuusiän 

ylittäneiden perusopetukseen soveltuvia kursseja 
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LIITE 2 Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen tuntijako 

 

Päättövaihe 

- vastaa lasten perusopetuksen luokkia 7-9 

- kieliä yhteensä vähintään 20 kurssia 

- päättövaiheessa kursseja vähintään 46 

  

Päättövaihe   

Oppiaine Pakolliset kurssit Tarjottavat 
valinnaiset kurssit 

Suomen kieli ja kirjallisuus (äi) / Suomi toisena 
kielenä (s2) 

9  

Vieras kieli, A1-englanti (ena) 6  

Toinen kotimainen, B1-ruotsi (rub) 5  

Matematiikka (ma) 8  

Uskonto (ue, uo) / Elämänkatsomustieto (et) 1  

Historia (hi) 1  

Yhteiskuntaoppi (yh) 2  

Fysiikka (fy) 1  

Kemia (ke) 1  

Biologia (bi) 1  

Maantieto (ge) 1  

Terveystieto (te *) 1  

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot (ot) 2  

Työelämään tutustuminen (TET) 
Muu perusopetukseen soveltuva oppiaine ja 
aihealue 

 7 

Yhteensä vähintään 46 kurssia 

*) Terveystieto on pakollinen, jos terveystiedon opintoja ei ole sisältynyt opiskelijan aiempiin 

perusopetuksen opintoihin. 

** voi sisältää opetussuunnitelmassa määrätyn mukaisesti oppiaineiden ja aineryhmien valinnaisia 

kursseja, ammatillisia tai lukio-opintoja, työelämään tutustumista sekä muita oppivelvollisuusiän 

ylittäneiden perusopetukseen soveltuvia kursseja 

 


