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Biotalous, kiertotalous… 

JA  

Uudet opetussuunnitelman perusteet..? 
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Ympäristöoppi 1-2  

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi: 

Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen 

taitoja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa 

luonnonympäristöissä ja rakennetuissa 

ympäristöissä.  
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Ympäristöoppi 3-6  

S4 Ympäristön tutkiminen: Elinympäristössä kiinnitetään 

huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja 

sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, 

materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin.  

Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio 

ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. 

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut: Tutkitaan 

eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan 

vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja 

kasvien lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin 

sekä metsien hyötykäyttöön.  



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Biologia 7-9 

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta: Sisällöt 

painottuvat suomalaisen metsäkekosysteemin 

rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan 

vaikutuksiin niissä. 

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Käsitellään 

biotalouden ja ekosysteemipalveluiden 

mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta.  
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Monialaiset oppimiskokonaisuudet 

Lähtökohta: perusopetukselle asetetut tavoitteet, 

toimintakulttuuri, laaja-alainen osaaminen 

Paikallisuus, yhteiskunnallinen merkittävyys, 

ajankohtaisuus – teemoja, ilmiöitä 

Yhteistyö eri oppiaineiden kesken, koulun 

ulkopuolelle; oppilaiden osallistaminen myös 

suunnitteluun 

Oppilaiden opintoihin sisältyy yksi MOK 

lukuvuodessa; kaikki oppiaineet mukana vuorollaan 
(AIPE: suotavaa, että sisältyy) 
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Lukio aihekokonaisuudet 

Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu 

• osaa analysoida ja arvottaa 

luonnonympäristössä, rakennetuissa 

ympäristöissä ja sosiaalisissa ympäristöissä 

tapahtuvia muutoksia  sekä rohkaistuu 

toimimaan myönteisten ratkaisujen puolesta 

• tuntee ilmastonmuutokseen ja luonnon 

monimuotoisuuden heikkenemiseen vaikuttavia 

tekijöitä sekä tiedostaa niiden merkityksen 

ympäristölle ja ihmisen toiminnalle. 
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Lukio biologia 

BI2 Ekologia ja ympäristö:  

Kohti kestävää tulevaisuutta 

• ekosysteemipalveluiden merkitys  

• ekologisesti kestävä kehitys, kiertotalous ja 

ekososiaalinen sivistys  

• toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi 

omassa lähiympäristössä. 
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Lukio maantiede 

GE1 Maailma muutoksessa:  

 Luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät keskeiset 

 globaalit riskialueet, riskien hillintä, niihin 

 varautuminen ja sopeutuminen  

• ilmastonmuutos ja muut globaalit ympäristöriskit 

• resurssien viisas käyttö sekä kierto- ja biotalous 

• maapallon eri alueiden mahdollisuudet ja vahvuudet 

GE3 Maailma muutoksessa:  

 Teollisuus ja energia  

• raaka-aineet, energialähteet, biotalous ja teollisuuden 

sijainti. 
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Eritrea? 
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