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6.2  Laaja-alainen osaaminen 

Laaja-alaisella osaamisella on lukiokoulutusta eheyttävä tehtävä. Laaja-alaisen 
osaamisen osa-alueet muodostavat lukion oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Laa-
ja-alaisen osaamisen kokonaisuus on kuvattu alla olevassa kuviossa. 



61LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2019

Lukion opetussuunnitelman perusteissa kuvatut oppiaineiden oppimäärät muo-
dostavat lukiokoulutuksessa saavutettavan osaamisen perustan. Lukiokoulutuk-
sen tehtävän mukainen yleissivistys rakentuu oppiaineissa määritellystä tiedon-
alakohtaisesta osaamisesta, jota laaja-alainen osaaminen tukee ja syventää. 

Laaja-alainen osaaminen käsittää opiskelijan hyvään yleissivistykseen ja hyväksi 
ihmiseksi kasvamiseen, kestävän tulevaisuuden rakentamiseen sekä jatko- 
opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiuksiin tarvittavien tietojen, taitojen, 
arvojen, asenteiden ja tahdon muodostaman kokonaisuuden. 

Lukiokoulutuksen arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri luovat 
perustan laaja-alaisen osaamisen kehittymiselle. Laaja-alaisen osaamisen 
osa-alueiden tavoitteisiin pyritään kaikissa lukio-opinnoissa. Kukin oppiaine 
lähestyy laaja-alaista osaamista oman tiedon- ja tieteenalansa lähtökohdista. 
Laaja-alainen osaaminen on keskeinen osa sekä oppiainekohtaisia että oppiai-
neita yhdistäviä opintoja. 

Laaja-alaista osaamista kehittävissä opinnoissa opiskelija syventää osaamistaan 
tarkastelemalla monitahoisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä niiden 
yhteyksiä ja keskinäisriippuvuuksia. Opiskelija oppii soveltamaan aiemmin oppi-
maansa sekä hakemaan, tulkitsemaan, arvottamaan, jakamaan ja tuottamaan 
tietoa eri muodoissa, ympäristöissä ja erilaisissa yhteisöissä sekä erilaisten väli-
neiden avulla. Kehittyvä laaja-alainen osaaminen tukee opiskelijoiden kriittisen 
ajattelun, yhteistyötaitojen, luovan ongelmanratkaisun, oppimaan oppimisen ja 
elinikäisen oppimisen taitojen kehittymistä.

Edellä esitetyn kuvion mukaisesti kaikille lukioille yhteisiä laaja-alaisen osaa-
misen osa-alueita on kuusi. Ne muodostavat toisiaan täydentävän ja yhdistävän 
kokonaisuuden. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat 
• hyvinvointiosaaminen
• vuorovaikutusosaaminen
• monitieteinen ja luova osaaminen
• yhteiskunnallinen osaaminen 
• eettisyys ja ympäristöosaaminen 
• globaali- ja kulttuuriosaaminen.

Kaikkia osa-alueita opiskeltaessa on tarkoitus, että opiskelija 
• havainnoi ja analysoi nykyajan ilmiöitä ja toimintaympäristöjä sekä oppii etsi-

mään hyvän tulevaisuuden rakentamisen elementtejä 
• osaa esittää perusteltuja käsityksiä toivottavista muutoksista ja rohkaistuu 

toimimaan eettisesti kestävien ratkaisujen puolesta sekä oman arjen että 
yhteiskunnan tasolla

• saa mahdollisuuksia oman mukavuusalueen haastamiseen, osaamisen jakami-
seen ja vertaisoppimiseen sekä ratkaisujen yhdessä ideointiin ja tuottamiseen. 
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Laaja-alaista osaamista täydennetään ja konkretisoidaan paikallisessa opetus-
suunnitelmassa kunkin oppiaineen kohdalla sekä jokaisen opintojakson kuvauk-
sessa. Laaja-alainen osaaminen otetaan huomioon lukion toimintakulttuurissa. 
Sen toteutusta täydennetään opetussuunnitelmaan sisällytettävissä korkea-
kouluopintoihin ja työelämään tutustumisen sekä kansainvälisen osaamisen jär-
jestelyjen kuvauksissa. Temaattisten opintojen sisältöjä voidaan valita laaja-alai-
sen osaamisen osa-alueista. 

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden yksityiskohtaisemmat tavoitteet ovat 
seuraavat. Osa-alueet ja niiden tavoitteet etenevät yksilöllisestä näkökulmasta 
laajempiin yhteyksiin.

HYVINVOINTIOSAAMINEN

Opiskelija rakentaa identiteettiään tunnistamalla vahvuuksiaan ja kehittämiskoh-
teitaan sekä syventämällä osaamistaan lisääntyvän itsetuntemuksen pohjalta. 
Lukio-opinnot kehittävät opiskelijan epävarmuuden sietokykyä, sinnikkyyttä ja 
luottamusta tulevaisuuteen.

Opiskelija ymmärtää terveyden ja terveellisten elämäntapojen merkityksen sekä 
vaalii fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään ja hyvinvointiaan. Opis-
kelija omaksuu hyvinvointiaan tukevia ja iloa tuottavia toimintatapoja sekä tun-
nistaa niitä edistäviä yhteisöjä. Riittävä fyysinen aktiivisuus, uni, opiskelupäivän 
aikaiset tauot ja terveellinen ravinto tukevat oppimista sekä opiskelijan jaksa-
mista ja palautumista. Opiskelija vahvistaa myös elämäntapoja, joissa korostuvat 
itselle merkityksellinen kulttuuri, teknologian vastuullinen käyttö ja eettisyys. 

Opiskelija toimii aktiivisesti oman ja toisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden 
hyväksi. Lukio-opinnot kehittävät opiskelijan valmiuksia tunnistaa myös hyvin-
vointia ja turvallisuutta heikentäviä tekijöitä, kuten uupumusta, kiusaamista ja 
häirintää, ja osallistua niiden ehkäisemiseen. Opiskelija saa valmiuksia hakeutua 
itse tai ohjata muita hakeutumaan palvelujärjestelmien piiriin ongelma- ja poik-
keustilanteissa.

Lukio-opinnoissa tutustutaan yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin ja globaaleihin kei-
noihin, joiden avulla edistetään yhteisöjen ja ekosysteemien hyvinvointia. Opiske-
lijoille tarjotaan mahdollisuus toimia ja oppia yhdessä sekä löytää tapoja kohdata 
muuttuvan maailman epävarmuutta. 

VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

Hyvän vuorovaikutuksen lähtökohta on myötätunto, joka mahdollistaa merkityk-
sellisyyden kokemisen. Opiskelija saa kokea kuuluvansa lukioyhteisöön, ja hän 
tulee kuulluksi omana itsenään. Opiskelija kehittää vuorovaikutusosaamistaan 
tunnistamalla, käsittelemällä ja säätelemällä tunteitaan. Hän oppii myös kuun-
telemaan, kunnioittamaan ja ennakoimaan toisten tunteita ja näkemyksiä sekä 
niiden ilmaisuja. Hän oppii käyttämään tunteita voimavarana vuorovaikutuksessa.
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Vuorovaikutusta opitaan yhdessä ja yhteistyössä sekä erilaisissa ympäristöissä. 
Samalla opiskelijat kehittävät kielitietoisuuttaan ja monilukutaitoaan. He ymmär-
tävät niiden keskeisen merkityksen tiedon tuottamisessa ja tulkinnassa sekä 
ratkaisujen etsimisessä. Vuorovaikutusosaaminen tukee opiskelijoita heidän 
asettaessaan tavoitteita opiskelulleen ja muulle toiminnalleen. 

Lukio-opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen. 
Hän syventää kykyään käsitellä ristiriitoja ja konflikteja rakentavasti ja myös 
sovittelun keinoin. Opiskelija saa kokemuksia toiminnasta viestien ja merkitysten 
välittäjänä myös kieli- ja kulttuurirajoja ylittävässä vuorovaikutuksessa.

Vuorovaikutusosaamisen kehittämisessä pohditaan sananvapauden merkitystä, 
sen vastuullista käyttöä sekä tiedonkäsityksen ja tiedonvälityksen muuttumista 
eri näkökulmista. Opiskelija hahmottaa rakentavan vuorovaikutuksen ja kulttuu-
rienvälisen ymmärryksen merkityksen kestävälle tulevaisuudelle, demokratialle 
ja rauhalle. 

MONITIETEINEN JA LUOVA OSAAMINEN

Monitieteinen osaaminen tukee opiskelijan ajattelun, näkemysten ja toiminnan 
eettisten, esteettisten ja ekologisten arvolähtökohtien pohdintaa. Hän tutustuu 
erilaisiin tiedonhankinnan ja -esittämisen tapoihin ja harjaantuu käyttämään 
niitä. Samalla hän vahvistaa kykyään arvioida tiedon luotettavuutta. Opiskelija 
tottuu arvioimaan erilaisen tiedon tarpeellisuutta ja merkittävyyttä elämänhal-
linnan, opiskelun ja työ- ja jatko-opintosuunnitelmiensa sekä eri yhteisöjensä 
kannalta. Tätä konkretisoidaan tutustumalla korkeakouluopiskelun ja työssä 
oppimisen tapoihin rakentaa tietoa ja hyödyntää osaamista. Samalla opiskelija 
vahvistaa oppimaan oppimisen taitojaan sekä valmiuksiaan jatko-opintoihin ja 
muita elämänvaiheita varten.

Opiskelijan monilukutaitoa syvennetään tavoitteellisesti. Monilukutaito perustuu 
laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Lukio-opinnot vahvistavat opiskelijan ute-
liaisuutta ja taitoa löytää, tulkita ja tuottaa monenlaisia tekstejä vaativuusastetta, 
näkökulmia ja konteksteja vaihdellen. Lukio-opinnoissa pohditaan, miten tek-
nologia ja digitalisaatio tukevat yksilöiden ja yhteisöjen kyvykkyyksiä. Opiskelija 
tutkii mahdollisuuksia ratkaista monimutkaisia ongelmia. 

Opiskelija pohtii tulevaisuuden kannalta kestäviä ratkaisuja, joissa otetaan huo-
mioon ympäristön, talouden, teknologian ja politiikan yhteyksiä, ja oppii teke-
mään ja arvioimaan vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita yksilön, yhteisöjen ja 
ekosysteemien näkökulmasta.

YHTEISKUNNALLINEN OSAAMINEN 

Opiskelijan monimuotoiset osallistumis-, vaikuttamis- ja työkokemukset sekä 
niiden reflektointi ovat yhteiskunnallisen osaamisen lähtökohtana. Opinnot 
syventävät opiskelijan ymmärrystä omasta roolistaan, vastuustaan ja mahdol-
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lisuuksistaan tukea demokratian monimuotoista toteutumista ympäröivässä 
yhteiskunnassa ja yhteistyössä muiden kanssa.  

Yhteiskunnallinen osaaminen tukee opiskelijaa hänen suuntautuessaan jatko- 
opintoihin, työelämään ja kansalaistoimintaan. Yhteiskunnallisen osaamisen 
myötä opiskelija sisäistää yritteliään ja uudistumishenkisen asenteen eri elämän-
alueilla. Hän harjaantuu suunnittelemaan tulevaisuuttaan avarakatseisesti sekä 
rohkaistuu ottamaan perusteltuja riskejä ja sietämään epävarmuutta, turhautu-
mista ja epäonnistumisia.  

Opiskelija oppii ymmärtämään ja arvostamaan demokraattisen, oikeudenmukai-
sen sekä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen perustuvan yhteiskunnan toimin-
taperiaatteita ja rakenteita. Hän ymmärtää, miten yhteinen sosiaalinen pääoma 
muodostuu ja miten sitä voi kartuttaa. Opiskelija omaksuu aktiivisen kansalai-
suuden ja toimijuuden taitoja. Hän motivoituu ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin ja tekemään aloitteita sekä viemään niitä eteenpäin yhteistyössä 
paikallisesti ja kansainvälisesti. Opiskelijan oman työn merkitystä hyvän tulevai-
suuden rakentamisessa tehdään näkyväksi.

EETTISYYS JA YMPÄRISTÖOSAAMINEN  

Opiskelija arvioi ja suunnittelee toimintaansa eettisyyden ja vastuullisuuden 
lähtökohdista. Hän oppii perusasioita kestävän elämäntavan ekologisesta, talou-
dellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta sekä näiden keski-
näisriippuvuuksista. Opiskelija ymmärtää, miksi ihmisen toiminta on sovitettava 
luonnonympäristöjen kantokykyyn sekä rajallisiin luonnonvaroihin ja niiden kes-
tävään käyttöön. Kokemukset ihmisiin ja luontoon kohdistuvasta huolenpidosta 
vahvistavat luottamusta siihen, että arkisilla hyvillä teoilla on vaikutusta. 

Opiskelija tutustuu tutkimustietoon ja käytäntöihin, jotka liittyvät ilmaston-
muutoksen hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Hän 
saa mahdollisuuksia havainnoida, suunnitella, tutkia ja arvioida toimintaa, jolla 
näitä ilmiöitä voidaan muuttaa kestävään suuntaan. Opiskelija reflektoi havain-
tojaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta pyrkien tunnistamaan 
rakenteita, jotka mahdollistavat eri yhteisöjen kestävän toiminnan tai ovat sen 
esteenä.

Opiskelija ymmärtää perusasiat globalisaatiosta ja siitä, miten se vaikuttaa eri-
laisissa olosuhteissa elävien ihmisten mahdollisuuksiin noudattaa kestävää elä-
mäntapaa. Hän tuntee YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n 
tavoitteita ja arvioi niissä edistymistä. Opiskelija pohtii ja vahvistaa omaa panos-
taan ja tarvittavia kumppanuuksia kestävän tulevaisuuden hyväksi.

GLOBAALI- JA KULTTUURIOSAAMINEN 

Opiskelija syventää tietojaan ja ymmärrystään omasta identiteetistään sekä 
lukioyhteisön ja yhteiskunnan moninaisuudesta, jossa erilaiset identiteetit, kielet, 
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uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. 
Opiskelija vahvistaa kansainvälistä osaamistaan ja monilukutaitoaan hyödyn-
tämällä kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisia verkostoja, medioita ja 
lähdeaineistoja. Hän saa kokemuksia opiskelusta, yhteistyöstä ja eettisestä toi-
mijuudesta erilaisia kansainvälisyyden toimintamuotoja ja teknologiaympäristöjä 
hyödyntäen. 

Opiskelija oppii tunnistamaan ja reflektoimaan kulttuuriperintöjä, arvoja, ihmis-
ten erilaisia toimintaympäristöjä ja muita seikkoja, joiden pohjalle kulttuuri-iden-
titeetit ja elämäntavat rakentuvat omassa arjessa sekä suomalaisessa yhteiskun-
nassa, Euroopassa ja globaalisti. Samalla hän harjaantuu arvostamaan ihmisten 
ja yhteisöjen oikeutta kulttuuriseen identiteettiin sekä toimimaan kulttuurisen 
moninaisuuden puolesta. 

Opiskelija saa monenlaisia tilaisuuksia tutkia, harjoitella ja kartuttaa maailman-
kansalaisen taitoja ja etiikkaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 
2030:n mukaisesti. Samalla hän oppii erittelemään kansainvälistymistä ja globa-
lisaatiota ilmiöinä. Opiskelija vahvistaa ihmisoikeuksien tuntemustaan ja toimi-
juuttaan ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja eettisesti 
vastuullisten elintapojen edistämiseksi. Hän tunnistaa ja oppii hyödyntämään 
mahdollisuuksia monenkeskiseen, luovaan yhteistyöhön hyvän tulevaisuuden 
rakentamiseksi.

6 3  Äidinkieli ja kirjallisuus

OPPIAINEEN TEHTÄVÄ 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävänä on kehittää opiskelijoiden kielitai-
toa, vuorovaikutustaitoa ja monilukutaitoa. Opiskelu syventää kiinnostusta kie-
leen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin sekä lisää tietoisuutta omista taidoista 
viestijänä ja kielenkäyttäjänä. Opiskelu tukee kielitietoisuuden kehittymistä, 
kulttuurista yleissivistystä sekä oppimista kaikissa oppiaineissa. Tavoitteena on, 
että opiskelijat oppivat sellaisia tietoja ja taitoja, jotka tukevat jatko-opintoja ja 
aktiivista kansalaisuutta.

Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on monitieteinen tieto-, taito- ja kulttuuri-
aine. Oppiaineessa yhdistyvät kieli-, kirjallisuus- ja viestintätieteiden sekä kult-
tuurintutkimuksen tarkastelemat ilmiöt. Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelu 
tutustuttaa kulttuuriperintöön ja sen eri muotoihin, sanataiteeseen sekä media- 
ja viestintäkulttuuriin.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus ohjaa monipuoliseen itsensä ilmaisemiseen, 
vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, tekstien tulkintaan, aktiiviseen tiedon-
hankintaan sekä tiedon kriittiseen käsittelyyn ja eettiseen pohdintaan. Opiskelu 
kehittää ajattelemisen ja oppimaan oppimisen taitoja, metakielellisiä taitoja ja 
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