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“Opetussuunnitelman perusteet“ on hal-
linnollinen dokumentti, joka määrittelee 
perustan koulujen ja opettajien omalla 
täsmentävälle opetussuunnittelulle. Ope-
tushallituksen vahvistamassa asiakirjassa 
käydään läpi koulutuksen yleiset perusteet, 
viitekehykset, arvoperustat ja tavoitteet 
sekä koulutuksen järjestämistä koskevat 
käytännön puitteet. Koulujen on toi-
mittava opetussuunnitelman perusteiden 
määrittämällä tavalla. Viimeisimmät OPS-
perusteet ovat vuodelta $%%&, jolloin val-
takunnallisia rajauksia väljentämällä siir-
ryttiin kohti koulukohtaista suunnittelua 
ja purettiin yhteistä normitusta. Tuol-
loiset opetussuunnitelman perusteet mää-
riteltiin huomattavan avoimiksi – toden-
näköisesti avoimemmiksi kuin missään 
muussa Euroopan maassa, jossa on vas-
taava yhtenäiskoulujärjestelmä. 

Nyt myös julkisuudessa käydyssä kou-
lutuskeskustelussa sävy on selvästi toi-
senlainen. Huolissaan ollaan koulujen 
yhdenvertaisuudesta ja koulutuksellisesta 
tasa-arvosta, koulujen työrauhasta ja luo-
kattoman lukion mukanaan tuomista on-
gelmista. Myös opetushallinnossa virta 
vie nyt toiseen suuntaan ja kouluja ha-
lutaan palauttaa voimakkaammin samalle 
viivalle. OPS-perusteissa tämä tarkoittaa 
vahvempaa sitovuutta ja tarkempia määrit-
telyjä muun muassa oppiainekohtaisille ta-
voitteille, sisällöille ja arvioinnille. 

Uusia OPS-perusteita on suunniteltu 
viime vuoden kesästä lähtien ja ne py-
ritään saamaan valmiiksi kuluvan vuoden 
loppuun mennessä. Ne astunevat voimaan 
vuonna "##&. Kutakin oppiainetta sekä pe-
rusasteen että lukion osalta on työstänyt 
erillinen työryhmänsä. Lukion fi losofi an 
työryhmään ovat kuuluneet fi losofi an ja elä-
mänkatsomustiedon ylitarkastajan Pekka 
Elon lisäksi Jussi Kotkavirta, Pia Maria 
Nordström, Ukri Pulliainen, Tuovi Pääk-
könen ja Juha Savolainen. Lukion elämän-
katsomustiedon työryhmässä ovat olleet 
Elo, Juha Eerolainen, Kari Koukkunen, 
Maria Nissilä, Pia Maria Nordström ja 
Tuukka Tomperi. Elämänkatsomustiedon 

perusasteen opstyöstä vastaavat Elo, Satu 
Honkala, Eino Huotari, Hannu Juuso, Eero 
Salmenkivi ja Minna Vähämäki. 

Oppiaineilla on paljon yhteistä, mutta 
myös omat erilliset haasteensa. Molempia 
on historiallisesti määrittänyt suhde toisiin 
oppiaineisiin. Filosofi a oli sidottu pitkään 
psykologian opetukseen ja jäi lopulta 
$%'#-luvulla sen kokonaan syrjäyttämäksi 
ennen paluutaan kaikille yhteisen oppi-
aineen statuksella lukioon vuonna $%%&. 
Elämänkatsomustietoa uutena, vuoden 
$%'( opetussuunnitelmissa ensi kertaa esiin-
tyneenä ja ”keinotekoisesti” luotuna oppi-
aineena on leimannut uskontokuntasidon-
naisen katsomusopetuksen ylivoimaisen 
hallitseva asema. Historiallinen epäitse-
näisyys ja alisteisuus toisille oppiainepe-
rinteille selittää varmaankin osaltaan sitä 
perusteellista identiteetin rakentamista ja 
oman perinteen luomista, joka oppiai-
neiden kehittämistä on sittemmin luon-
nehtinut. Se on myös pohjustanut oppiai-
neiden läheisen keskinäisen sidoksen.

Filosofi a

Filosofi an osalta suunnitteluprosessi on 
ollut hankalampi, ja näkemyksissä ope-
tuksen tavoitteista ja ydinsisällöistä näyttää 
olevan suuriakin eroja. Erityisen haas-
teelliseksi tilanteen tekee fi losofi an osa 
lukion tuntijakoesityksessä, joka määrittää 
sille yhden yhteisen ja kolme valinnaista 
kurssia (lukiokohtaisia valinnaisia kursseja 
voi olla useampiakin). Koska kaikille yh-
teisiä kursseja on vain yksi, synnyttää juuri 
sen koostaminen eniten erimielisyyttä. Yh-
täältä on mietittävä fi losofi sen aineksen 
’ydintä’: jos oppilas opiskelee vain pakol-
lisen kurssin, mitä hänen pitäisi fi loso-
fi asta sen jälkeen tietää? Ja toisaalta, mitä 
sellaista annettavaa fi losofi alla voi olla jo-
kaiselle suomalaiselle lukiolaiselle, joka vä-
littyy yhden lukiokurssin puitteissa? On-
gelmia tuottaa myös pakollisen kurssin 
suhde valinnaisiin, koska niidenkin paino-
tuksilla on etsittävä sopivaa tasapainoa fi -
losofi an osa-alueiden väliltä.

Monet opettajat ovat kokeneet ongel-
malliseksi nykyisen pakollisen kurssin sisäl-
löllisen paljouden, koska siinä on tarkoitus 
(sekä OPS-perusteiden että useimpien op-
pikirjojen mukaan) sivuta kaikkia keskeisiä 
fi losofi an osa-alueita metafysiikasta este-
tiikkaan. Lisäksi oppikirjantekijät ovat ta-
vallisesti tulkinneet OPSia myös niin, että 
ykköskurssilla on käytävä pääpiirteissään 
läpi koko eurooppalaisen fi losofi an his-
toria. Kun tämän lisäksi fi losofi an ope-
tuksessa pidetään keskeisenä ’ajattelun 
taitojen’ kehittämistä, käytännön elämis-
maailmasta etsittyjen probleemien käsit-
telemistä, oman maailmankuvan rakenta-
mista sekä itsenäisen ja kriittisen asenteen 
etsimistä suhteessa omaan toimintaympä-
ristöön (esim. mediakriittisyys), voi kaiken 
tämän mahduttaminen yhden kurssin puit-
teisiin, eli n. !#-!& aktiiviseen opetustuntiin, 
ymmärrettävästi tuntua ylivoimaiselta. 

Filosofi an pakollinen kurssi näyttää 
kuitenkin synnyttävän niin paljon into-
himoja, että niiden yhteensovittamisessa 
on suurimpana kiusauksena sellainen kon-
sensus, jonka jälkeen kurssissa on taas 
kaikki se, mitä ennenkin. Nähtäväksi jää, 
mahdutetaanko siihen laajojen aihealu-
eiden lisäksi lopulta myös tutustuminen 
fi losofi an historiaan, jota nyt ei mainita 
erikseen kurssisisällöissä. 

Filosofi an valinnaisiin kursseihin oli 
vahvasti ehdolla myös erillinen historia-
kurssi, jossa tavoitteena olisi ollut fi lo-
sofi an klassikoihin tutustuminen näiden 
omien tekstien kautta sekä fi losofi an aika-
kausien suhteuttaminen aikalaiskontekstei-
hinsa. Kiinnostava kurssi-idea jäi kuitenkin 
lopulta temaattisten kurssien jalkoihin. 
Samoin kannatusta oli erillisellä estetiikan 
kurssilla, jota nyt ei ohjelmassa ole, mutta 
joka on useissa lukioissa suosittuna kou-
lukohtaisena kurssina. Ehkä yllättävääkin 
on, että näiden sijaan hahmotelmassa on 
etiikan kurssista erillisenä oma yhteiskunta- 
ja kulttuurifi losofi an kurssinsa. Sen osalta 
voidaan epäillä, onko mielekästä käsitellä 
moraalia (yksilötasolla) ja yhteiskunnallisia 
kysymyksiä omina kokonaisuuksinaan. Ai-
nakin nykyfi losofi nen moraaliteoria suu-
relta osin (Rawls, Taylor, MacIntyre, 
Nussbaum, Singer, jne.) viittaisi siihen 
suuntaan, että tällainen etiikan ja poli-
tiikan erottaminen on keinotekoista ja 
haitallista. Mainitun kolmannen valin-
naiskurssin ’kulttuurifi losofi nen’ osuus on 
sekin erikoinen tavoitellessaan aikalaisana-
lyyttistä ja monin tavoin pikemminkin 
yhteiskunnallisiin tai katsomusaineisiin 
sopivaa ajankohtaisuutta (globalisaatio, 
postmoderni, monikulttuurisuus) eikä 
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Filosofi a ja elämänkatsomustieto 
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niinkään sitä, mitä ’kulttuurifi losofi a’ on 
perinteisesti tarkoittanut lähialueineen (ar-
vofi losofi a, taiteen fi losofi a ja estetiikka, 
historianfi losofi a, kasvatusfi losofi a). 

Elämänkatsomustieto

Et:n ja fi losofi an keskinäinen läheisyys on 
paljolti tulosta oppiaineiden syntyyn ja 
historiaan liittyvistä käytännön kytkök-
sistä. Filosofi an ja elämänkatsomustiedon 
kouluopetuksen taustalla ovat olleet lähes 
kauttaaltaan samat vaikuttajatahot (esim. 
professorit Timo Airaksinen ja Ilkka Niini-
luoto, oppiaineiden yhteinen ylitarkastaja 
Pekka Elo OPH:ssa sekä yhteinen opetta-
jajärjestö Feto ry). Kuten opettajat ja 
oppilaat ovat huomanneet, fi losofi an ja 
et:n tavoitteet ja sisällöt ovat olleet lii-
ankin lähellä toisiaan sekä opetussuunni-
telmissa että oppikirjoissa. Opettajalta on 
vaatinut luovuutta saada kumpaankin sel-
keästi erottuva oma profi ilinsa. Tulevissa 
opseissa on pyritty kiinnittämään tähän 
ongelmaan huomiota. Samalla et:a on ha-
luttu linjata myös omaperäiseksi katso-
musaineeksi, jota ei määrittäisi se, mitä 
uskonnon opetuksen sisällöiksi päätetään 
asettaa.

Läheisyydestä huolimatta fi losofi an ni-
meämistä katsomusaineeksi vuoden $%%& 
OPSissa on pidetty epäonnistuneena rat-
kaisuna. Ylipäätään katsomusaineen, kat-
somuksellisuuden tai katsomuksen käsit-
teitä on pidetty hämärinä. On selvää, 
että ainakaan fi losofi aa ei voida yli-
opistollisena oppiaineena ja tieteenalana 
kuvata katsomuksellisuuden kautta. Elä-
mänkatsomusta ja elämänkatsomustietoa 
on kritisoitu samoin käsitteellisestä epä-
määräisyydestä. Oppiainenimike elämän-
katsomustieto esiintyy nyt jo koululaeissa, 
joten sen muuttaminen onnistuisi vain 
lainsäätämisjärjestyksessä. Nimeen liittyvä 
ongelma lienee kuitenkin lähinnä periaat-
teellinen, sillä ’elämänkatsomuksen’ ja lä-
hikäsitteiden vakiinnuttamista on tehty jo 
varhaiselta '#-luvulta alkaen, jolloin oppi-
määrää ryhdyttiin suunnittelemaan. Käy-
tännössä lieneekin niin, että termi on jo 
saanut kohtuullisen vakiintuneen sisällön 
esimerkiksi niissä määritelmissä, joissa se 
kuvataan maailmankuvan ja -katsomuksen 
käsitteiden avulla. Epäilemättä elämänkat-
somuksen käsite antaa nykyään täysin riit-
tävän tarttumapinnan oppiaineen kehit-
telylle – ongelmaksi tuleekin oikeastaan 
tarttumapinnan laajuus, koska vähäisel-
läkin kekseliäisyydellä huomaa elämänkat-
somuksen liittyvän melkein mihin tahansa 
inhimillisen elämän puoleen. 

Toisin kuin fi losofi assa, elämänkatso-
mustiedon perus- ja lukioasteen kehittä-
missuunnista vallitsee melko suuri yksi-
mielisyys, joka on helpottanut työryhmien 
työtä. Elämänkatsomustiedon työryhmät 
ovat tehneet yhteistyötä etenkin oppi-
aineen yleisen määrittelyn ja tavoitteiden 
asettelun osalta. Oppiaineen tilanne on 
kiinnostava juuri siksi, että se etsii omaa 
luonnettaan vapaana akateemisista tieteen-
alarajoista. Katsomusopetukselle tämä on 
suuri onni. Puhtaalta pöydältä lähdettäessä 
voidaan esimerkiksi pohtia, mitä merkit-
sevät nuorten asenteista ja arvomaailmasta 
tehdyt empiiriset tutkimukset katsomus-
opetukselle. Tutkimuksista käy ilmi, et-
teivät nuorille tärkeät kysymykset keskity 
enää perinteisten katsomuksellisten aukto-
riteettien, uskonnollisuuden tai poliittisten 
ideologioiden ympärille. Ihmissuhteiden 
moraali, oman elämän hallinta, tulevaisuu-
sorientaatio ja identiteettivalinnat, elämän-
tapakysymykset ja informaali poliittinen 
toiminta, globaalit ongelmat, oikeuden-
mukaisuus, kuluttajuus, mediakulttuuri 

– tällaisten aihelmien suuri merkitys ja 
uuden lainen yksilöllisen toimijuuden ja 
massakulttuurin kohtaaminen niissä pitäisi 
tunnistaa ja tunnustaa katsomusopetuksen 
OPSeissa. Muussa tapauksessa on vaarana, 
että katsomusopetus ei enää kohtaa sitä 
elämismaailmaa, jossa oppilaat elävät.

Oppiaineiden luonnetta rajaa kui-
tenkin teoreettisia pohdintoja enemmän 
usein opetuksen käytännöllinen logiikka. 
Oppiaineena ja oppiaineksena elämänkat-
somustietoa on määrittänyt ennen muuta 
kaksi seikkaa: sen lainsäädännöllinen ja 
käytännöllinen rinnasteisuus uskonnon 
opetukseen sekä sen sisällöllinen ja insti-
tutionaalinen läheisyys fi losofi an tieteen-
alaan ja oppiaineeseen. Kuten todettua, 
jälkimmäinen ongelma on ratkaistavissa 
opetussuunnitelmia ja oppikirjoja uudista-
malla. Ensin mainittuun seikkaan liittyy 
kuitenkin ongelmia, joiden ratkaisu edel-
lyttäisi opetuksen järjestäjien ryhdistäy-
tymistä. Edelleenkään et:n suurimmat 
haasteet eivät liity opetussuunnitelmiin, 
vaan kuntien ja koulujen välinpitämättö-
myyteen uskonnottomien oppilaiden oi-
keuksista saada sekulaaria katsomusope-
tusta ja opetuksen järjestämiseen liittyviin 
suoranaisiin laittomuuksiin. 

Ev.-lut.-opetus on monin tavoin saanut 
pitää hallitsevan asemansa. Esimerkiksi 
oppiaineen tunnustuksellisuuden vuoksi 
opettajalta edellytetään kirkkoon kuulu-
mista, kun taas päinvastaista edellytystä 
ei et:n opettajille ole. Jokainen oppilas, 
tunnustuksestaan riippumatta, voi ha-

lutessaan osallistua ev.-lut.-opetukseen, 
mutta ei uskonnottomaan katsomusope-
tukseen. Uusien oppilaiden oletetaan au-
tomaattisesti kuuluvan ev.-lut.-opetukseen, 
elleivät heidän huoltajansa toisin vaadi. 
Elämänkatsomustiedon valitseminen edel-
lyttää seurakuntaan kuulumattomuutta, 
eli käytännössä vanhempien suostumusta. 
Varsinainen käytännön tunnustuksellisuus 
ei siis kouluissa ratkaise vaan valtionkirkko 
valvoo etujaan myös oppilaiden keskuu-
dessa byrokraattisin perustein. Kouluja ei 
edelleenkään edellytetä huolehtimaan ak-
tiivisesti siitä, että uskonnottomat oppilaat 
saavat oman vakaumuksensa mukaista kat-
somusopetusta koulussa – siinä missä lu-
terilaisten oppilaiden oikeuksia valvotaan 
hyvin tarkasti.   

Tilanne käy sitä ihmeellisemmäksi, 
mitä ilmeisemmäksi tulee yhteiskunnan 
’monikulttuurisuus’ myös katsomusten sa-
ralla. Luotettavana pidetyn katsomus-
kuntien tilastokalenterin tuorein globaali 
otos kertoo, että uskontokuntiin kuulu-
mattomia (tilastoihin itsensä ei-uskonnol-
lisiksi ilmoittavia) on maapallon väestöstä 
$!% eli yhteensä n. ('# miljoonaa.$ Tämän 
päälle tulevat vielä ne, jotka tilastoihin il-
moittautuvat katsomukseltaan ateisteiksi, 
ja heitä on $)# miljoonaa eli ",&%. Yhteen 
laskettuna näiden uskonnottomien joukko 
muodostaa siis kolmanneksi suurimman 
katsomuskunnan koko maailmassa, kristit-
tyjen (",#) miljardia / !!%) ja muslimien 
($,"& miljardia / "#%) jälkeen. Tulos lienee 
sikälikin yllättävä, että tapana on ollut aja-
tella valtakatsomusten joukkoon vain us-
kontoperustaisia tunnustusryhmiä, kuten 
kristittyjen ja muslimien lisäksi tyypilli-
sesti esim. hindulaisuus, buddhalaisuus ja 
juutalaisuus – hyvänä esimerkkinä koulun 
uskonnon OPSit ja oppikirjat, joissa us-
konnotonta vakaumuksellisuutta ei käytän-
nössä mainita lainkaan. 

Suurin piirtein sama voidaan todeta 
kansallisesta tilanteestamme. Vuonna "##$ 
suomalaisista kuului evankelisluterilaiseen 
tunnustuskuntaan hieman alle ')%. Jäljelle 
jäävästä $)% uskonnottomien osuus on 
huomattavan suuri, $",%%, mikä tekee ryh-
mästä ylivoimaisesti toiseksi suurimman 
katsomuskunnan (esimerkiksi ortodoksien, 
katolilaisten, islaminuskoisten ja juuta-
laisten määrä on yllättävänkin vähäinen)." 
Joukko on kasvanut tasaisesti $%*#-luvun 
jälkeen, koska vielä vuoden $%(# tilaston 
mukaan kirkkoon kuuluvia oli %)% kan-
sasta. On ilmeistä, että uskonnottomien 
katsomuksellisuus ei ainakaan suomalai-
sesta koulusta käytävässä keskustelussa 
näy vielä lähellekään sillä painoarvolla, 
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jonka yllä oleva tilasto sille todellisuudessa 
antaa.

Ohessa julkaistaan tämänhetkinen työ-
versio lukion fi losofi an ja et:n opetus-
suunnitelman perusteista. Perusasteen ope-
tussuunnitelman perusteita ohessa ei ole 
niiden suuremman pituuden vuoksi. Myös 
ne löytyvät kuitenkin Feton internet-si-
vuilta, osoitteesta: www.feto.fi 

Koko perusasteen ja lukion opetussuun-
nitelmatyö tuoreimpine yleisen osan hah-
motelmineen on esillä Opetushallituksen 
internetsivuilla, osoitteessa: www.oph.fi 

Opetushallitus ja ops-työryhmät toi-
vovat palautetta ja keskustelua opetus-
suunnitelmista. Palautetta voi lähettää 
esimerkiksi ylitarkastaja Pekka Elolle 
(pekka.elo@oph.fi ) tai tämän kirjoittajalle 
(tuukka.tomperi@uta.fi ). Myös niin & näin 

-lehti julkaisee mielellään puheenvuoroja, 
keskustelua ja lukijakommentteja fi losofi an 
ja elämänkatsomustiedon opetuksen kehit-
tämisestä. Puheenvuoroiksi tarkoitettuja 
kommentteja voi lähettää toimitukselle. 

Viitteet
$.        Barrett, David & Johnson, T. "##". Annual 

Statistical Table on Global Mission: "##". 
International Bulletin on Missionary Rese-
arch Vol. "%, No. $, January "##", ""-"!. 

".      Vuoden "##$ tilasto: Uskonnottomat %&',('( 
($",'%), Evlut. ))#*,!*$ (*),' %), Ortodok-
sit &&%'" Jehovan Todistajat  $*&'%, Kato-
linen Kirkko Suomessa %('!, Adventistit 
yhteensä ))#', Baptistit yhteensä  ""'$, Juu-
talaiset yhteensä  $ $&*, Metodistit yhteensä  
$"%(, Muslimeja yhteensä  $#(), Suomen 
Bahá’í Yhdyskunta )(", Krishna-liike !(, 
Buddhalaisia *. (Lähde http://www.abo.fi /
~tmartika/suomiuskonto/tutkimustilastoja.html). 

elämäänsä. Tästä lähtökohdasta oppiaine tukee opiskelijoiden elä-
mänkatsomuksen ja identiteetin muotoutumista sekä heidän yhteisöl-
listen hyvän elämän ihanteidensa ja käytäntöjensä hahmottumista.
    Länsimainen yhteiskuntamme on nopeasti muuttuva ja elämme 
aikakaudella, jota määrittävät uudet tiedolliset, eettiset ja emotio-
naaliset kysymykset niin yksilöllisyyden, ihmissuhteiden, poliittisten 
yhteisöjen kuin koko maapallon ja sen ekologiankin tasoilla. Toimi-
joilta vaaditaan entistä kehittyneempiä valmiuksia, jotta he voivat 
elää ristiriitaisten odotusten keskellä ja silti kasvaa moraaliseen ja 
tiedolliseen itsenäisyyteen. Tällaisen elämän ja kasvun tukemiseksi 
elämänkatsomustieto kartuttaa pohdiskelevasti ja keskustellen opis-
kelijoiden kulttuurista ja katsomuksellista yleissivistystä, toiminnal-
lista arviointikykyä ja tilannetajua, eettisiä valmiuksia ja suvaitse-
vaisuutta sekä keskustelun, kuuntelun ja itseilmaisun taitoja. Yhteis-
kunta tarvitsee yksilöitä, jotka kykenevät yhdessä suuntautumaan 
rakentavasti yhteiskunnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Katso-
muksellisen arviointikyvyn kehittyminen on avain hyvään elämään 
sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti.

Opetuksen tavoitteet
Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelijat 
saavat tukea pyrkimyksilleen
• rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan;
• laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään;
• kehittää arvostelu-, harkinta ja toimintakykyään;
• sisäistää ihmisoikeuksien, myönteisen monikulttuurisuuden, yhteis-
kunnallisen ja globaalin oikeudenmukaisuuden sekä kestävän kehi-
tyksen periaatteita.

Arviointi
Elämänkatsomustiedossa arvioidaan sisällöllisen tiedon omaksumisen 
ja katsomuksellisen ymmärryksen kehittymisen lisäksi opiskelijan 
valmiutta tarkastella sekä ilmaista katsomuksellisia aiheita monipuo-
lisesti, taitavasti ja luovasti. Katsomukselliset kysymykset ovat usein 
henkilökohtaisia, mutta niiden pohdiskelun perustana ovat ajattelun 
tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja 
systemaattisuus. Katsomusten, arvostusten ja uskomusten arviointi- 
ja ilmaisutavoissa arvostetaan suvaitsevaisuutta, eri näkökulmien ja 
toisten katsomustapojen huomioimista.

Pakolliset kurssit 

ET 1. Hyvä elämä

Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista iden-
titeetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet 
ihmisillä on tavoitella hyvää elämää.
           Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:
• kasvattaa kykyään sitoutua valitsemiinsa moraalisiin periaatteisiin 
ja haluaan toimia arvostustensa mukaisesti
• kasvattaa valmiuttaan ja haluaan välittää ja kantaa vastuuta 
itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta
• kehittää kykyään nähdä kokonaisuuksia yhä monimuotoisem-
maksi käyvässä maailmassa ja näin vahvistaa kykyään muodostaa 
omaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan
• kehittää taitojaan kyseenalaistaa ja arvioida arvostuksia, usko-
muksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä
• kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan 
sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja tuntemuksiaan suvaitsevaisesti, 
johdonmukaisesti ja luovasti.

Keskeiset sisällöt
• peruskäsitteet: elämänkatsomus, elämänkatsomustieto, hyvä 
elämä, minuus, identiteetti. 
• ihmisen perustarpeita ja hyvän elämän ehtoja selvittävät mallit 
• ihmisen yksilöllisen olemassaolon peruskysymykset: vapaa tahto 
ja valinnat, minuuden kokemus, syntymä ja kuolema, optimismi, 
pessimismi ja realismi 
• hyvä elämä: maallisia ja uskonnollisia hyvän elämän malleja 
• elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan 
elämäänsä ja perimän sekä taloudellisen ja sosiaalisen taustan mer-
kitys
• identiteetin muodostaminen ihmisen elämänkaaren aikana sekä 
eettiset valinnat eri elämänvaiheissa 
• yksilöllinen elämä ennen sekä nykyisessä monien mahdollisuuksien 

yhteiskunnassa 
• käsityksiä hyveistä ja paheista ennen ja nyt sekä niiden suhteesta 
elämäntapoihin ja tottumuksiin 

ET 2. Maailmankuva

Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailman-
kuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen 
muotoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merki-
tykseen siinä.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:
• oppii tuntemaan historiallisesti merkittäviä ja nykyajassa vaikut-
tavia maailmankuvia sekä kasvattaa tietämystään niiden perustalla 
olevista uskomusjärjestelmistä
• oppii kysymään ja arvioimaan väitteiden ja uskomusjärjestelmien 
perusteluja
• kehittää ymmärrystään eri instituutioiden merkityksestä maailman-
kuvan muokkaajina ja välittäjinä
• jäsentää omaa maailmankuvaansa samalla pitäen sen avoimena 
mielekkäälle keskustelulle

Keskeiset sisällöt
• maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen 
käsitteet ja niiden keskinäinen suhde
• maailmankuvan osa-alueet ja ydinkysymykset: käsityksiä ihmi-
sestä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja luonnosta sekä todellisuuden 
rakenteesta
• maalliset ja uskonnolliset katsomukset maailmankuvan perustana: 
tieteiden, näennäistieteiden ja uskontojen rajankäynti
• media, koulu ja taide maailmankuvaa luovina ja välittävinä insti-
tuutioina 
• länsimaisen maailmankuvan murrokset ja mullistajat
• kokemusten, arkikäsitysten ja uskomusten synty ja tiedollinen luo-
tettavuus 
• maailmankuvien ja tiedon lähteiden järkiperäinen arviointi

ET 3. Yksilö ja yhteisö

Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten 
välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, 
ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:
• ymmärtää yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja yksilölli-
selle identiteetille
• oppii kriittisesti tarkastelemaan omaa asemaansa yksilönä yhtei-
söissä ja yhteiskunnassa, kansalaisena valtiossa ja kuluttajana 
talousjärjestelmässä
• oppii arvioimaan yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toimintaa 
osana yhteiskunnallista vallankäyttöä
• oppii arvioimaan poliittisia keinoja ja päämääriä sekä kasvattaa 
kykyään ja haluaan rakentavaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen
• ymmärtää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden 
merkityksen hyvän yhteiskunnan ja tulevaisuuden kannalta.

Keskeiset sisällöt
• ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhtei-
söllisyys 
• vallan käsite, vallan muodot ja valtasuhteet
• teorioita yhteiskunnan rakenteesta sekä muutoksesta
• hyvän kansalaisen kriteerit suomalaisena, eurooppalaisena ja 
maailmankansalaisena
• ihmisoikeudet ja niiden historia
• poliittiset ihanteet, ideologiat ja utopiat
• oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena, maailmanlaajuisena ja 
ekologisena kysymyksenä
• erilaiset vaikutuskeinot ja demokratian muodot
• kulutusyhteiskunta ja yksilön rooli kuluttajana

Lukion opetussuunnitelman 
perusteet 
(työversiot, tilanne 20.8. 2002)

22 § Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustiedon perusta on monitieteinen. Filosofi an ohella 
se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elä-
mänkatsomustiedossa ihmisiä pidetään luonnollisina, tajunnallisina 
ja kulttuurisina olentoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä kes-
kinäisessä kanssakäymisessään. Katsomukset, inhimilliset käytännöt 
ja näitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja traditi-
oiden vuorovaikutuksen tulosta. 

Elämänkatsomustiedon opetus rakentuu myönteiselle ihmiskä-
sitykselle, joka korostaa ihmisten mahdollisuutta elää vapaina ja 
keskenään tasavertaisina, aktiivisina ja tavoitteellisina. Käsitys pai-
nottaa myös ihmisten järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja laa-
jentaa tietämystään sekä yhteisellä toiminnallaan tietoisesti ohjata 
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