YHTEISKUNTAOPPI
Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan
rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen
yhteiskunnan, Euroopan ja maailman näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri
yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden sisällöistä. Se luo opiskelijoille edellytyksiä aktiiviseen ja
kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan.
Opetus perustuu keskeisiin yhteiskuntaeettisiin arvoihin, kuten oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon,
sosiaaliseen vastuuseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, työn ja yrittäjyyden arvostukseen sekä
aktiiviseen kansalaisuuteen.
Opetuksen tavoitteet:
Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

suhteuttaa ne eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin
llisen ja taloudellisen käsitteistön
- ja osallistumismahdollisuuksista kansalaisyhteiskunnassa ja osaa myös käyttää
niitä
kuvallista ja tilastollista informaatiota
-sidonnaisista
yhteiskunnallisista ja taloudellisista kysymyksistä
-arvoa kunnioittavan ja suvaitsevan yhteis-kunta-käsityksen
rakentamiseen.
Suoritusohje:
Suoritusjärjestys on vapaa lukuun ottamatta kurssia YH5, jonka voi suorittaa pakollisten kurssien
jälkeen. Kursseissa YH3 ja YH5 ei itsenäistä suoritusta.
Arviointi:
Yhteiskuntaopin oppimisen arvioinnissa huomio kiinnitetään oppimäärän asiasisällön ja keskeisten
käsitteiden hallintaan, opiskelijan valmiuteen ilmaista tietonsa jäsentyneesti sekä arvioida ja tulkita
yhteiskunnallisia ilmiöitä ja eri tavoin esitettyä sanallista, numeerista ja graafista informaatiota
kriittisesti. Näitä valmiuksia arvioidaan kurssien yhteydessä monipuolisten koetehtävien avulla tai
käyttämällä vaihtoehtoisia arviointikeinoja.
Kursseissa numeroarviointi lukuun ottamatta kurssia YH5, joka arvostellaan suoritusmerkinnällä (S/H).
Pakolliset kurssit
YH1 Yhteiskuntatieto
Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen
yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita
hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja
vaikuttaminen.
Tavoitteet:
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
-mahdollisuudet

Keskeiset sisällöt:
Suomalaisen yhteiskunnan kehitys

altion mahdollisuudet

Valta

Vaikuttaminen

uttamisen haasteet

Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät
- ja järjestysvalta

Sosiaalipolitiikka
vä ja muodot
YH2 Taloustieto
Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Se
käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta.
Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla.
Tavoitteet:
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
ja tulevaisuuden näkymiin
eettiseltä kannalta

Keskeiset sisällöt:
Suomalaisten elinkeinot

Taloudellinen toiminta ja yritykset

taja

Talouselämän vaihtelut ja häiriöt

Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat

apolitiikka ja korko

Julkinen talous ja talouspolitiikka

Suomi kansainvälisessä kaupassa

Suomen talouden tulevaisuudennäkymät

Valtakunnalliset syventävät kurssit
YH3 Kansalaisen lakitieto
Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia
oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse.
Tavoitteet:
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
vistä
kansainvälisistä tuomioistuimista

ähteitä

Keskeiset sisällöt:
Lakitiedon perusteet

Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet
erheoikeus

Rikos- ja prosessioikeus

minen
YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni
Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan
yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista
käytävään keskusteluun.
Tavoitteet:
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

ja uhkia

kannalta.
Keskeiset sisällöt:
Eurooppalainen identiteetti
ooppalaiset arvot

Vaikuttaminen ja vallankäyttö Euroopan unionissa

Euroopan unionin alueelliset vaikutukset

Euroopan unionin haasteet

Koulukohtaiset syventävät kurssit
YH5 Yrittäjyyskurssi
Kurssi tarjoaa syventävää tietoa taloustieteestä ja erityisesti yrittämisestä. Siksi on suotavaa, että YH2
on käyty ennen kurssille tuloa. Kurssilla käydään läpi yrityselämän perusteita liikeidean
eteenpäinviennistä, rahoituksesta aina menestyviin käytänteisiin. Tämä tapahtuu niin teoreettisesti
tunnilla kuin käytännössä yritysvierailujen avulla. Kurssin voi suorittaa vain portfolion tekemällä, jolloin
se arvioidaan suoritusmerkinnällä. Tekemällä lisäksi myös kokeen, kurssi voidaan arvioida
numeroarvosanalla.

YH6 Yhteiskuntaopin kertauskurssi
Tavoitteet:
-kirjoitusten ainereaaliin
hteiskuntaopin oppimäärästä
Sisältö

Suoritusohje:

Arviointi:

