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toista ja sidoksissa siihen toimintaan, tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapah-
tuu. Myös kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat oppimisen kannalta olennai-
sia. Lukio-opinnoissa opiskelijaa ohjataan havaitsemaan käsitteiden, tiedonalojen 
ja osaamisen välisiä yhteyksiä sekä soveltamaan aiemmin oppimaansa muuttu-
vissa tilanteissa. Näin kehittyvät myös jatkuvan oppimisen edellyttämät taidot. 
Oppimisprosesseistaan tietoinen opiskelija osaa arvioida ja kehittää opiskelu- ja 
ajattelutaitojaan sekä toimia opinnoissaan vähitellen yhä itseohjautuvammin. 
Opintoihin liittyvät onnistumisen kokemukset ja rohkaiseva ohjaus vahvistavat 
uskoa omiin mahdollisuuksiin ja innostavat opiskeluun.  

3 3  Opiskeluympäristöt ja -menetelmät   

Lukion opiskeluympäristöjä ja -menetelmiä koskevien ratkaisujen lähtökohtana 
ovat oppimiskäsitys sekä opetukselle asetetut tavoitteet. Opiskeluympäristöjen 
kehittämisessä ja menetelmien valinnassa otetaan huomioon myös opiskelijoiden 
erilaiset lähtökohdat ja edellytykset, kiinnostuksen kohteet, näkemykset ja yksi-
lölliset tarpeet sekä tulevaisuuden ja työelämän asettamat tarpeet.    

OPISKELUYMPÄRISTÖT

Lukion monipuoliset, turvalliset ja viihtyisät opiskeluympäristöt edistävät opis-
kelumotivaatiota, rikastuttavat opiskeluun liittyviä kokemuksia ja kannustavat 
kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Hyvä opiskeluympäristö tukee sekä 
vuorovaikutusta ja yhdessä työskentelyä että itsenäistä opiskelua. Opiskeluym-
päristöjen suunnittelussa kiinnitetään huomiota saavutettavuuteen ja esteettö-
myyteen. Opiskelijoita aktivoidaan kehittämään opiskeluympäristöjään. 

Rakennettuja tiloja ja luontoa hyödynnetään opiskelussa siten, että luova ajattelu 
ja tutkimiseen perustuva opiskelu on mahdollista. Yliopistojen, ammattikor-
keakoulujen ja muiden oppilaitosten, kirjastojen, liikunta- ja luontokeskusten, 
kansalaisjärjestöjen sekä taide- ja kulttuurilaitosten tiloja, materiaaleja ja asian-
tuntemusta hyödynnetään niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Oppimiseen 
tarjotaan tilaisuuksia myös autenttisissa työympäristöissä, kuten yrityksissä, 
muissa työelämän organisaatioissa tai omassa harjoitusyrityksessä. Opiskelu-
ympäristöä laajennetaan oppilaitoksen ulkopuolelle myös tieto- ja viestintätekno-
logian avulla. 

Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä, oppimateri-
aaleja ja työvälineitä tiedon hankintaan, käsittelyyn ja arviointiin sekä tuottami-
seen ja jakamiseen. Yksilöllistä etenemistä, henkilökohtaisia oppimispolkuja ja 
osaamisen kehittymistä voidaan tukea tarjoamalla opiskelijalle mahdollisuuksia 
suorittaa opintoja myös verkko-opiskeluna. 

Itsenäistä opiskelua järjestettäessä otetaan huomion opiskelijan edellytykset suo-
rittaa opintoja opetukseen osallistumatta sekä hänen ohjauksen ja tuen tarpeensa.
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OPISKELUMENETELMÄT

Lukiossa käytetään monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä, joilla 
on yhteys oppiaineissa edellytettyyn tiedonalan käsitteelliseen ja menetelmälli-
seen osaamiseen. Opetusta koskevilla ratkaisuilla rakennetaan myös kokonai-
suuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää osaamista. Tutkimiseen, kokeilemi-
seen ja ongelmanratkaisuun perustuvat opiskelumenetelmät edistävät oppimaan 
oppimista ja kehittävät kriittistä ja luovaa ajattelua. 

Merkitykselliset oppimiskokemukset sitouttavat ja innostavat opiskeluun. Opis-
kelijalle tarjotaan mahdollisuuksia työskentelyyn, joka kytkee opiskeltavat tiedot 
ja taidot sekä hänen kokemuksiinsa että ympäristössä ja yhteiskunnassa esiinty-
viin ilmiöihin. Opiskelijaa rohkaistaan ja ohjataan ratkomaan avoimia ja riittävän 
haastavia tehtäviä, havaitsemaan ongelmia sekä esittämään kysymyksiä ja etsi-
mään vastauksia.  

Lukion opetuksen ja opiskelumenetelmien tarkoituksena on edistää opiskelijan 
aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Opiskelijaa ohjataan suun-
nittelemaan opiskeluaan, arvioimaan toiminta- ja työskentelytaitojaan sekä otta-
maan vastuuta omasta oppimisestaan. Opiskelija käyttää monipuolisesti tieto- ja 
viestintäteknologiaa sekä itsenäisessä että yhteisöllisessä työskentelyssä. 

Opiskelumenetelmien valinnassa ja työskentelyn ohjauksessa kiinnitetään huo-
miota yhdenvertaisiin opiskelumahdollisuuksiin sekä sukupuolittuneiden asen-
teiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen.

3 4  Toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta lukion opetus- ja kasvatustehtävästä. Se 
tulee näkyväksi yhteisön kaikessa toiminnassa ja sen jäsenten tavassa kohdata 
toinen toisensa. Lukio on oma koulutusmuotonsa, ja jokaisella lukiolla on oman-
laisensa toimintakulttuuri. Paikallisen opetussuunnitelman eri osat konkretisoi-
tuvat lukion toimintakulttuurissa. Toimintakulttuuri sisältää sekä tiedostettuja 
että tiedostamattomia tekijöitä, jotka heijastuvat oppilaitoksen toimintaan.

Toimintakulttuurin tulee tukea opiskelijan omaa aktiivisuutta ja yhteisöllistä toi-
min taa. Sen tulee edistää jokaisen opiskelijan mahdollisuuksia osallistua lukion 
opiskeluympäristön ja yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Lukion 
opetussuunnitelman perusteissa korostetaan toimintakulttuuria, joka luo myön-
teistä asennetta, innostaa oppimiseen ja edistää kestävää tulevaisuutta. Toiminta-
kulttuuria kehitetään yhdessä opiskelijoiden, huoltajien, lukion koko henkilöstön 
ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintakulttuurin kehittämisen ja arvioinnin 
periaatteet, erityiset koulutustehtävät sekä mahdolliset paikalliset painotukset 
kuvataan paikallisessa opetussuunnitelmassa.
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