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Opetussuunnitelman ja ylioppilaskirjoitusten 
välissä – taloustiedon opetus lukiossa*  

Eero Kitunen
VTM, opettaja

Haukilahden lukio, Espoo

Nykyisessä kurssimuotoisessa lukiossa suo-
messa taloustieto on osa yhteiskuntaopin oppi-
ainetta. jokaisen lukiolaisen on suoritettava 
ainakin kaksi yhteiskuntaopin kurssia. kaikille 
pakolliset kurssit ovat yhteiskuntatieto ja talo-
ustieto. Yhteiskuntatiedon kurssin teemoja 
ovat esimerkiksi kansalaisoikeudet, sosiaalipo-
litiikka, yhteiskunnalliset vaikuttamiskeinot, 
poliittinen päätöksenteko sekä ulko- ja turval-
lisuuspolitiikka. taloustiedon keskeinen näkö-
kulma on kansantalouden toiminta kokonai-
suutena eli  kotitalouksien, yritysten ja julkis-
yhteisöjen taloudelliset suhteet ja vuorovaiku-
tus. 

taloustiedon, kuten muutakin opetusta lu-
kiossa, ohjaa opetushallituksen opetussuunni-
telma. sen mukaan opiskelija tulee taloustie-
dossa tutustuttaa kansantalouden keskeisiin 

perusteisiin, käsitteisiin ja teorioihin. Näitä 
ovat esimerkiksi tuotannontekijät, markkinata-
lous, julkinen talous, talouden häiriöt, kuten 
työttömyys ja inflaatio, rahoitusmarkkinat sekä 
finanssi- ja raha-politiikka. Lisäksi opiskelijan 
on saatava käsitys suomen ja kansainvälisen 
talouden nykytilasta ja taitoja jokapäiväisten 
taloudellisten päätösten tekemiseen. Hänen on 
ymmärrettävä työnteon ja yrittäjyyden merkitys 
kansantaloudelle ja opittava tarkastelemaan 
taloudellisia kysymyksiä myös eettisestä näkö-
kulmasta. 

koska tavoitteita on paljon ja aikaa rajalli-
sesti, joutuu opettaja tekemään valintoja ja ra-
jauksia opetettavien sisältöjen suhteen. Yhden 
lukiokurssin ohjeellinen kokonaispituus on 
noin 40 kertaa 45 minuuttia, mikä harvoin käy-
tännössä toteutuu. oman kokemukseni perus-
teella kurssin pituus käytännössä on noin kol-
me neljäsosaa tästä. koeviikko, jonka aikana ei 
normaalia opetusta ole, vie osan kurssiajasta, 
samoin mahdolliset kurssien ulkopuoliset, lu-
kiossa järjestettävät tapahtumat. 

opetussuunnitelman ohella taloustiedon-
kin opetukseen vaikuttavat ylioppilaskirjoituk-
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set. Niille, jotka osallistuvat ylioppilaskirjoituk-
sissa yhteiskuntaopin reaalikokeeseen, on tar-
jottava edellytykset siinä menestymiseen. kos-
ka mitä tahansa opetussuunnitelmaan liittyvää 
voidaan ylioppilaskokeessa kysyä, olisi periaat-
teessa kaikki siihen liittyvä ehdittävä opettaa. 
samalla myös ne, jotka eivät osallistu yhteis-
kuntaopin reaalikokeeseen, on  otettava ope-
tuksessa huomioon. Motivointi voi tapahtua 
esimerkiksi havainnollistamalla teoreettista 
tietoa ajankohtaisaiheiden avulla.       

Pakollisten kurssien lisäksi lukiolaiset voi-
vat valita yhteiskuntaopissa kaksi lisäkurssia, 
lakitiedon ja Euroopan unionia käsittelevän 
kurssin. Nämä ovat niin sanottuja valtakunnal-
lisia syventäviä kursseja. Lakitiedossa talousasi-
at tulevat esille esimerkiksi lainanottamisen ja 
kuluttajan oikeuksien yhteydessä. Näkökulma 
on kuitenkin juridinen. Euroopan unioniin 
keskittyvällä kurssilla taloutta käsitellään ensi-
sijassa päätöksenteon ja instituutioiden, esi-
merkiksi Euroopan keskuspankin ja Eu:n ko-
mission, kautta.

Monissa suomen lukioissa järjestetään yh-
teiskuntaopissa pakollisten ja syventävien kurs-
sien lisäksi myös niin sanottuja koulukohtaisia 
soveltavia kursseja, joiden sisällöt vaihtelevat 
esimerkiksi lukion yleisen linjan sekä opettaji-
en ja opiskelijoiden mieltymysten mukaan. täl-
lainen kurssi voi olla vaikkapa yhteiskuntaopin 
ajankohtaiskurssi, jolla sovelletaan pakollisilla 
kursseilla opetettuja teoreettisia tietoja ajan-
kohtaisten uutisten analysoimiseen. itse olen 
järjestänyt tällaisen kurssin useana lukuvuotena 
ja kokenut sen hyödylliseksi erityisesti kahdes-
ta syystä. Ensinnäkin pakollisilla yhteiskunta-
opin kursseilla aikaa ajankohtaisten ja konk-
reettisten asioiden käsittelyyn ei liiemmin ole. 
toiseksi ajankohtaistietoa edellytetään usein 
myös joissakin yhteiskuntaopin ylioppilas-

koetehtävissä. Lisäksi olen muutamana luku-
vuotena järjestänyt yhteiskuntaopissa taloustie-
don jatkokurssin, joka sisällöllisesti lähestyy 
yliopistojen perusopintojen tasoa ja on talous-
tiedon kurssia teoreettisempi ja matemaatti-
sempi. 

syventäviä ja soveltavia kursseja yhteiskun-
taopissa valitsevat kokemukseni perusteella ne, 
jotka valmistautuvat kirjoittamaan yhteiskun-
taopin ylioppilaskirjoituksissa. Näiden osuus 
on omassa koulussani, Haukilahden lukiossa, 
noin neljännes abiturienteista. Yhteiskunta-
opin kirjoittajien määrä luonnollisesti vaihtelee 
lukioittain. taloustiedon jatkokurssi on palvel-
lut myös niitä, jotka pyrkivät jatko-opintoihin 
esimerkiksi kauppakorkeakouluun. 

Yhteiskuntaopin lisäksi taloudellisia aiheita 
käsitellään lukioissa myös esimerkiksi historian 
ja maantiedon kursseilla. Maantiedossa talou-
dellinen näkökulma on esillä esimerkiksi ener-
gia- ja kaupunkisuunnittelukysymyksissä. His-
toriassa taloudelliset kysymykset ovat vahvasti 
esillä. Yksi neljästä pakollisesta kurssista kes-
kittyy maailman ja Euroopan taloushistoriaan, 
talouden perustan muutokseen keräily- ja met-
sästystaloudesta maanviljelyn kautta teolliseen 
tuotantoon. suomen historia autonomian ja 
itsenäisyyden aikana kuuluu myös historian 
pakollisten kurssien joukkoon. tällä kurssilla 
käsitellään suomen talouselämän muutosta 
1800-luvun teollistumisen liikkeellelähdöstä 
1960- ja 1970-lukujen rakennemuutokseen. Ai-
heena on myös rahamarkkinoiden vapautumi-
nen 1980-luvulla ja talouslama 1990-luvulla. 

Lukio-opintojen kokonaislaajuus suomessa 
on vähintään 75 kurssia. Vaikka lukiolaisille 
pakollisia, puhtaasti talouteen keskittyviä kurs-
seja onkin vain yksi, tarjoaa lukio-opetus eri 
näkökulmien kautta melko kattavan käsityksen 
taloudesta. olisikin hyvä, että lukio-opiskelija 
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osaisi hahmottaa eri oppiaineet sisältöineen 
yhtenä kokonaisuutena. Lukio-opetuksen ta-
voitteen tulisi olla holistinen: kokonaisuus on 
enemmän kuin sen osien summa. osia ovat eri 
oppiaineet, ja kokonaisuuteen kuuluvat ne 
opiskelijan ajattelun välineet ja tiedon käsitte-
lemisen taidot, joita osat kehittävät.

Vielä 2000-luvun alussa historia ja yhteis-
kuntaoppi muodostivat lukio-opetuksessa yh-
teisen oppiainekokonaisuuden, jossa yhteis-
kuntaopille jäi jonkinlainen historian apuoppi-
aineen rooli. tämä johtui esimerkiksi siitä, että 
historian ja yhteiskuntaopin opettajat olivat 
kouluttautuneet ensisijassa historianopettajiksi. 
Edelleen on hyvin yleistä, että historiaa pääai-
neenaan yliopistossa lukenut opettaja opettaa 
myös yhteiskuntaoppia, josta hän on suoritta-
nut opettajakelpoisuuden edellyttämän sivuai-
nekokonaisuuden. tämä kokonaisuus koostuu 
erilaisista yhteiskuntatieteellisistä opinnoista, 
muiden muassa valtio-opista ja kansantalous-
tieteestä. Historia ja yhteiskuntaoppi erkaan-
tuivat omiksi oppiaineikseen, kun ylioppilas-
kirjoituksissa siirryttiin ainereaalikokeeseen 
vuonna 2006. uudessa ylioppilaskokeessa re-
aaliaineet kuten historia ja yhteiskuntaoppi 
erotettiin omiksi kokeikseen. tämä uudistus on 
vankistanut yhteiskuntaopin asemaa lukikou-
lutuksessa. 

Ylioppilaskirjoitusten yhteiskuntaopin re-
aalikokeen rakenne on vakiintunut kymme-
neen kysymykseen, joista kokelaan on vastatta-
va kuuteen. kaksi valittavista tehtävistä on niin 
sanottuja jokeritehtäviä, jotka ovat tavallisia 
tehtäviä vaativampia. Niistä on siksi mahdolli-

suus saada enemmän pisteitä kuin tavallisista 
tehtävistä. tehtävistä kolme on perinteisesti 
liittynyt suoraan taloustietoon. kevään 2013 
ylioppilaskirjoituksissa kysyttiin esimerkiksi 
seuraavaa: ”Mitä tarkoitetaan inflaatiolla ja 
deflaatiolla? Pohdi, minkälaisia ongelmia def-
laatio ja korkea inflaatio aiheuttavat kansata-
loudelle.” osaan tehtävistä liittyy taloudellista 
tilastotietoa, jota opiskelijan on osattava tulki-
ta ja analysoida. kevään 2013 ylioppilaskirjoi-
tuksissa toisessa jokeritehtävässä oli kuvio suo-
men teollisuuden investointiasteesta vuosina 
1975–2011. tehtävänasettelu oli kolmiosainen: 
opiskelijaa kehotettiin pohtimaan, mikä merki-
tys teollisuuden investoinneilla on kansanta-
loudelle, miten teollisuuden investoinnit ovat 
kehittyneet kuvion osoittaman aikakautena ja 
mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kuvion osoitta-
maan kehitykseen. Arvioinnissa kiinnitetään 
huomiota eritoten opiskelijan kykyyn luoda 
tuntemiensa käsitteiden ja asiasisältöjen avulla 
vastauksestaan johdonmukainen kokonaisuus. 
Ansiokasta on itsenäisen päättely- ja asioiden 
yhdistelykyvyn osoittaminen.

taloudellisen tilastotiedon luku- ja analy-
sointi on siis taito, jota taloustiedon oppitun-
neilla on syytä harjoitella. Laajemmin tarkastel-
tuna taloustiedon opetuksen tavoitteena tulisi 
olla, että opiskelija kykenee seuraamaan yhteis-
kunnassa käytävää talouskehitykseen ja talous-
politiikkaan liittyvää keskustelua ja ottamaan 
perustellusti kantaa erilaisiin talouspoliittisiin 
ratkaisuihin. tätä aika-ajoin vaaditaan myös 
ylioppilaskirjoituksissa. □


