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Opetussuunnitelman laatiminen

”Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät 
laativat lukion opetussuunnitelman lukion 
opetussuunnitelman perusteiden mukaan, 

jollei opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämästä järjestämisluvasta muuta 

johdu.”



Opetussuunnitelman laatiminen

”Koulutuksen järjestäjä päättää, miten 
opetussuunnitelma laaditaan 

opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.” 



Opetussuunnitelman laatiminen

”Kaikilla opiskelijoiden vanhemmilla ja 
huoltajilla tulee olla mahdollisuus tutustua 

opetussuunnitelmaan.”
”Ennen opetussuunnitelman hyväksymistä 

koulutuksen järjestäjän tulee kuulla 
opiskelijakuntaa ja lukion henkilöstöä sekä 

varata lukion kaikille opiskelijoille 
mahdollisuus ilmaista mielipiteensä siitä.” 



Opetussuunnitelman laatiminen

”Lukion opetussuunnitelmassa tulee kuvata 
kaikkien siihen sisältyvien kurssien tavoitteet 

ja keskeiset sisällöt.” 



Opetussuunnitelma sisältää 
seuraavat osat

• toiminta-ajatus ja arvopainotukset
• koulutuksen järjestäjän hyväksymä 

lukion tuntijako
• kieliohjelma
• toimintakulttuurin pääpiirteet 
• opiskeluympäristöt ja -menetelmät
• itsenäisen opiskelun periaatteet 
• aihekokonaisuudet 
• oppiaineen tehtävä, oppiaineen 

opetuksen yleiset tavoitteet ja 
arviointi

• tavoitteet ja keskeiset sisällöt 
kursseittain 

• kodin ja oppilaitoksen yhteistyö   
• yhteistyö ammatillisten oppilaitosten 

ja muiden lukioiden kanssa 

• yhteistyö yliopistojen, 
ammattikorkeakoulujen, muiden 
oppilaitosten ja tahojen kanssa

• tieto- ja viestintäteknologian 
opetuskäytön suunnitelma 

• ohjaussuunnitelma
• oppimisen ja opiskelun tukea 

tarvitsevien opiskelijoiden opetus 
• kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 
• opiskeluhuolto
• opiskelijan oppimisen arviointi
• toiminnan jatkuva kehittäminen ja 

arviointi. 



Oppimiskäsitys

• Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat 
oppimiskäsitykseen, jonka mukaan 
oppiminen on seurausta opiskelijan 
aktiivisesta, tavoitteellisesta ja 
itseohjautuvasta toiminnasta. 

• Oppimisprosessin aikana opiskelija tulkitsee, 
analysoi ja arvioi eri muodoissa esitettyä 
informaatiota, rakentaa uutta tietoa ja 
syventää siten osaamistaan aikaisempien 
kokemustensa ja tietojensa pohjalta. 



Oppimiskäsitys

• Lukio-opinnoissa opiskelijoita ohjataan 
havaitsemaan käsitteiden, tiedonalojen ja 
osaamisen välisiä yhteyksiä sekä 
soveltamaan aiemmin oppimaansa 
muuttuvissa tilanteissa. 

• Oppimisprosesseistaan tietoiset opiskelijat 
osaavat arvioida ja kehittää opiskelu- ja 
ajattelutaitojaan. 



Opiskelumenetelmät

• Lukion opiskeluympäristöjä ja -menetelmiä 
koskevien ratkaisujen lähtökohtana ovat 
oppimiskäsitys sekä opetukselle asetetut 
tavoitteet.

• Opiskeluympäristöjen ja -menetelmien 
valinnan ja kehittämisen perustana ovat 
myös opiskelijoiden edellytykset, 
kiinnostuksen kohteet, näkemykset ja 
yksilölliset tarpeet.



Opiskelumenetelmät

• Lukion opetus- ja opiskelumenetelmien 
tarkoituksena on edistää opiskelijoiden 
aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitojen 
kehittymistä.

• Opiskelijoita ohjataan suunnittelemaan 
opiskeluaan, arvioimaan toiminta- ja 
työskentelytaitojaan sekä ottamaan 
vastuuta omasta oppimisestaan.



Opiskelumenetelmät

• Menetelmien valinnassa otetaan 
huomioon eri oppiaineissa edellytetty
käsitteellinen ja menetelmällinen 
osaaminen.

• Tutkimiseen, kokeilemiseen ja 
ongelmanratkaisuun perustuvat 
opiskelumenetelmät edistävät oppimaan 
oppimista ja kehittävät kriittistä ja luovaa 
ajattelua.



Opiskelumenetelmät

• Opiskelumenetelmien valinnassa ja 
työskentelyn ohjauksessa kiinnitetään 
huomiota sukupuolittuneiden asenteiden ja 
käytänteiden tunnistamiseen ja 
muuttamiseen.



Opiskelumenetelmät

• Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään 
digitaalisia opiskeluympäristöjä, 
oppimateriaaleja ja työvälineitä eri 
muodossa esitetyn informaation 
hankintaan ja arviointiin sekä uuden tiedon 
tuottamiseen ja jakamiseen.



Opetuksen yleiset tavoitteet

Opetussuunnitelman yleiset tavoitteet on 
ilmaistu valtioneuvoston asetuksessa 
(942/2014):

2§ Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 
3§ Tiedot ja taidot
4§ Elinikäinen oppiminen ja ohjaus
5§ Opiskeluympäristöt ja toimintakulttuuri



Opetuksen yleiset tavoitteet

”Lukion opetus ja muu toiminta järjestetään 
… siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 
kasvaa sivistyneeksi yhteiskunnan 
jäseneksi, hankkia muuttuvan 
toimintaympäristön edellyttämiä tietoja ja 
taitoja sekä kartuttaa elinikäisen oppimisen 
taitoja.” 



Opetuksen yleiset tavoitteet

”Lukio-opetus vahvistaa opiskelijan 
tietoisuutta ihmisen toiminnan vaikutuksista 
ympäristön tilaan.” 
”Lukioaikana opiskelija saa monipuolisia 
kokemuksia uuden tiedon ja osaamisen 
rakentamisesta myös oppiainerajat ylittäen.” 



Opetuksen yleiset tavoitteet

”Lukio-opiskelu rakentaa yhteisöllisyyttä, 
osallisuutta ja hyvinvointia vahvistamalla 
vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ilmaisutaitoja.”
”Lukioaikana opiskelijan oppimaan 
oppimisen taidot kehittyvät ja 
monipuolistuvat.” 
”Lukio-opetus lujittaa opiskelijan identiteettiä 
ja ohjaa oman ainutlaatuisuuden 
ymmärtämiseen ja arvostamiseen.” 



Opintojen rakenne

Lukio-opinnot koostuvat pakollisista, 
syventävistä ja soveltavista kursseista. 

– Valtakunnalliset syventävät kurssit ovat syventävinä 
opintoina tarjottavia kursseja, joihin Opetushallitus on 
laatinut opetussuunnitelman perusteet. 

– Valtakunnallisten syventävien kurssien lisäksi 
lukiossa voi olla opetussuunnitelmassa määriteltyjä 
paikallisia syventäviä kursseja. 



Opintojen rakenne

Lukio-opinnot koostuvat pakollisista, 
syventävistä ja soveltavista kursseista. 

– Soveltavat kurssit ovat menetelmäkursseja, saman tai 
muun koulutuksen järjestäjän tarjoamia ammatillisia 
opintoja, aineksia eri oppiaineista sisältäviä 
eheyttäviä kursseja tai muita lukion tehtävään 
soveltuvia opintoja. 

– Soveltaviin kursseihin kuuluu valtakunnallisia 
soveltavia kursseja ja lukion opetussuunnitelmassa 
määriteltyjä paikallisia soveltavia kursseja. 



Aihekokonaisuudet

• Aihekokonaisuudet ovat oppiainerajat 
ylittäviä teemoja ja laaja-alaisia 
osaamisalueita. 

• Aihekokonaisuudet on otettu huomioon 
perusteiden oppiainekohtaisissa 
osuuksissa. 



Aihekokonaisuudet
• Kaikille lukioille yhteisiä aihekokonaisuuksia ovat

– aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä
– hyvinvointi ja turvallisuus
– kestävä elämäntapa ja globaali vastuu
– kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys
– monilukutaito ja mediat
– teknologia ja yhteiskunta. 

• Näiden aihekokonaisuuksien lisäksi koulutuksen 
järjestäjä voi hyväksyä opetussuunnitelmaan 
muita aihekokonaisuuksia.


