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Verkkoraamattulinjan opetussuunnitelma 
 
Verkkoraamattulinjan tavoitteet 
Verkkoraamattulinjan päätavoitteena on, että opiskelija perehtyy Raamatun sanomaan, sen 
historiaan ja tulkintaan sekä oppii soveltamaan Raamatun opetusta omaan elämäänsä. 
 
Opiskelija saa työkaluja Raamatun tekstien itsenäiseen tutkimiseen ja innostuu siitä. Opiskelija 
osaa jäsentää ja ilmaista oppimaansa sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija oppii 
hahmottamaan raamatuntutkimuksen kenttää ja terminologiaa. Opiskelija hahmottaa kristillisen 
maailmankuvan suhdetta ympäröivään globaaliin maailmaan ja saa työkaluja erilaisten 
ajankohtaisten kysymysten kohtaamiseen. 
 
Verkkoraamattulinja toteutetaan monimuoto-opiskeluna Kansanlähetysopiston Moodle-alustalla 
sekä muita etäopetuksen menetelmiä hyödyntäen. Opintoihin sisältyy sekä etäopetusta että 
lähijaksoja Kansanlähetysopistolla.  
 
Opintokokonaisuudet 

1. Raamatun tuntemus (20 op) 
2. Kristillinen usko ja elämä (8 op) 
3. Kristinopin tuntemus ja apologia (7 op) 
4. Lähetystyö (3 op) 
5. Henkilökohtainen kasvuprosessi (7 op) 

 
Opintokokonaisuuksien toteutustavat 

• Luennot  

• Verkkokurssit 

• Oppimispäiväkirja 

• Tehtävät ja esseet 

• Kirjallisuus ja esitelmät 

• Pienryhmätoiminta verkossa 
o Yhteiset keskusteluhetket, kyselytunnit ja ryhmätehtävät 
o Hartaushetket 

• Henkilökohtainen ohjaaminen 
 
Opintojen kesto 
Verkkoraamattulinjalla voi opiskella yhden tai kaksi lukukautta. Yksi opintopiste vastaa 
laskennallisesti 26,7 tuntia opiskelua tai 200–300 sivua kirjallisuutta, tekstin ja kielen 
vaativuudesta riippuen, tai 5000 sanan esseetä. Syyslukukauden opintojen laajuus on 20 op, 
kevätlukukaudella 25 op. Opetusmateriaali on pääasiassa suomeksi, mutta toisinaan myös 



englanninkielistä materiaalia hyödynnetään. Opiskelijaviikoissa koko lukuvuoden opintojen laajuus 
on 30 opiskelijaviikkoa. Verkkokoulutuksen yksi opiskelijaviikko vastaa laskennallisesti 40 tuntia 
opiskelua. 
 
 
Opetussuunnitelman toteutumista täsmennetään lukukausittaisessa opintosuunnitelmassa ja 
lukujärjestyksessä. 
 
Tarvittaessa opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jolla ohjataan 
yksilöllistä oppimista ja opiskelua. Linjavastaavan kanssa tehdyssä suunnitelmassa määritellään 
opiskeluun liittyviä tavoitteita ja tarpeita, keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä aikataulutetaan 
opinnot. Henkilökohtainen opintosuunnitelma mahdollistaa opiskelijan elämäntilanteen, 
oppimistaitojen ja tarpeiden erityisen huomioimisen. 
 
Opintojen arviointi 
Arvioinnin tarkoituksena on kannustaa ja innostaa opiskelijaa kehittämään taitojaan. Jokainen 
opintokokonaisuus ja teema arvioidaan (suoritettu / täydennettävä). Opiskelija saa opinnoistaan 
todistuksen, jossa näkyy eritellysti suoritetut opintopisteet. 
 
Opiskelijat kirjoittavat pitkin opintoja oppimispäiväkirjaa. Oppimispäiväkirjoista ja muista 
tehtävistä käydään viikoittaista palautekeskustelua linjavastaavan johdolla. Opiskelijaa rohkaistaan 
elinikäiseen oppimiseen. 
 

Verkkoraamattulinjan opintokokonaisuudet 
 

1. Raamatun tuntemus (20 op) 
 
Tavoitteet: 
 

Tiedot Taidot Asenteet 

Opiskelija… 
 
Tuntee Vanhan ja Uuden 
testamentin kirjojen keskeistä 
sisältöä ja Raamatun punaista 
lankaa 
 
Hahmottaa Raamatun 
syntyhistoriaa 
 
Tuntee Uuden testamentin 
merkitystä historiallisena 
lähteenä 
 
Tuntee evankeliumien 
erityispiirteet 
 

Opiskelija… 
 
Osaa soveltaa Raamatusta 
oppimaansa omaan 
elämäänsä 
 
Osaa tunnistaa erilaisia 
linkkejä Vanhan ja Uuden 
testamentin välillä 
 
Osaa tulkita Raamattua 
hyödyntäen sen 
kokonaisvaltaista sanomaa 
sekä raamatuntutkimusta 
 
Osaa tunnistaa Raamatusta 
lain ja evankeliumin 

Opiskelija… 
 
Kokee Raamatun opiskelun 
mielekkäänä ja palkitsevana 
 
Arvostaa Raamattua elämän 
ohjenuorana 
 
Ymmärtää tieteellisen 
raamattututkimuksen arvon  
 
Kokee Raamatun kestävän 
kriittisenkin tieteellisen 
tarkastelun  
 



 
 
 

 
Osaa tunnistaa syitä erilaisiin 
raamatuntulkintoihin ja 
arvioida niiden perusteita 

Suhtautuu vaikeisiin 
Raamatunkohtiin rauhassa 
tutkien ja pohtien 

 
 
2. Kristillinen usko ja elämä (8 op) 
 
Tavoitteet: 
 

Tiedot Taidot Asenteet 

Opiskelija… 
 
Tuntee erilaisten 
maailmankatsomuksien 
vaikutuksen erilaisiin elämän 
osa-alueisiin 
 
Tuntee erilaisia ajattelun 
vinoumia, jotka saattavat 
vaikuttaa myös uskonelämään  
 
Tuntee kristillisen etiikan 
perusperiaatteet 
 
Saa työkaluja oman ajattelun 
kehittämiseen 
 
 

Opiskelija… 
 
Osaa arvioida ympäröivän 
kulttuurin suhdetta 
Kristinuskoon  
 
Osaa ilmaista kirjallisesti ja 
suullisesti kristinuskon 
merkitystä omassa elämässään 
 
Osaa soveltaa Raamatun 
opetusta erilaisiin 
ajankohtaisiin eettisiin 
kysymyksiin 
 
Osaa eritellä teorian ja 
käytännön suhteessa eettisiin 
ja kärsimystä koskeviin 
kysymyksiin 
 
 

Opiskelija… 
 
Arvostaa kristillisen 
hartauselämän merkitystä 
 
Suhtautuu 
kanssakeskustelijoihin 
rakkaudellisesti, vaikka olisikin 
asiasta eri mieltä 
 
Rohkaistuu ilmaisemaan omia 
haasteitaan kristillisessä 
uskossa ja pyrkii etsimään 
työkaluja niiden 
käsittelemiseen 
 
 

 
 
3. Kristinopin tuntemus ja apologia (7 op) 
 
Tavoitteet: 
 

Tiedot Taidot Asenteet 

Opiskelija… 
 
Hahmottaa kristinuskon 
keskeiset opinkohdat ja 
ymmärtää niiden 
syntyhistoriaa ja suhdetta 
Raamattuun 
 

Opiskelija… 
 
Osaa perustella omaa uskoaan 
monipuolisesti 
 
Osaa perustella Uuden 
testamentin tekstien 
historiallista arvovaltaa 

Opiskelija… 
 
Arvostaa uskon 
perustelemisen merkitystä 
 
Arvostaa kristillistä traditiota 
ja ajattelua 
 



Tuntee Jeesuksen 
ainutlaatuisuuden keskeiset 
tekijät 
 
Tutustuu uskonpuolustukseen 
monipuolisesti 
 
Tuntee kristillisen kirkon 
historiaa ja kirkkokuntien 
eroja 
 
Tuntee luterilaisen teologian 
pääpiirteitä 
 
Tutustuu Kansanlähetyksen 
toimintaan 

 
Osaa eritellä erilaisia 
ylösnousemuksen todisteita ja 
perustella niitä 
 
Osaa perustella Jeesuksen 
ainutlaatuisuutta myös ei 
uskoville,  
 
Osaa arvioida erilaisia 
tietolähteitä 

Omaksuu Raamatun antamia 
asenteita toisinajattelijoihin: 
nöyryys, rakkaus, kärsivällisyys 
 
Arvostaa kristillisen 
maailmankuvan 
kokonaisvaltaisuutta 
 
 
 
 

 
 
4. Lähetystyö (3 op) 
 
Tavoitteet: 
 

Tiedot Taidot Asenteet 

Opiskelija… 
 
Tuntee erilaisten uskontojen 
historiaa ja osaa sijoittaa niitä 
maantieteellisesti 
 
Tuntee yleisuskonnollisten 
ilmiöiden teologiaa ja 
vaikutusta 
 
Tuntee lähetyksen perustaa 
sekä Vanhassa että Uudessa 
testamentissa 
 
Tutustuu Kansanlähetyksen 
tekemään lähetystyöhön 

Opiskelija… 
 
Osaa arvioida muita uskontoja 
ja niiden vaikutuksia eri 
kulttuureihin 
 
Ymmärtää kulttuurien 
monimuotoisuutta ja sen 
vaikutuksia kristinuskoon 
 
Osaa perustella kristinuskon 
ainutlaatuisuutta suhteessa 
muihin uskontoihin 
 
 
 

Opiskelija… 
 
Arvostaa kristillistä perinnettä 
ja kokee lähetystyön tärkeäksi 
 
Kokee osallisuutta 
maailmanlaajuiseen 
lähetystyöhön 
 
Osaa antaa tilaa eri 
uskonnoille ja ajattelutavoille 
 
Ymmärtää lähetystyön 
taloudelliset realiteetit 

 
 
5. Henkilökohtainen kasvuprosessi (7 op) 
 
Tavoitteet: 
 

Tiedot Taidot Asenteet 

Opiskelija… Opiskelija… Opiskelija… 



 
Ymmärtää viestinnällisten ja 
sosiaalisten taitojen 
merkitystä elämässä 
 
Saa työkaluja itsensä 
kehittämiseen ja kasvuun 
 
Ymmärtää ihmisen ja 
ihmiselämän 
kokonaisvaltaisuuden  
 
Ymmärtää 
seurakuntayhteyden 
merkityksen 

 
Kehittää kriittistä ajatteluaan 
 
Osaa hahmottaa inhimillisen 
tiedon rajoja 
 
Osaa hyödyntää erilaisia 
tapoja syventyä Raamattuun 
 
Osaa sanoittaa omaa 
uskonelämäänsä ja jakamaan 
siitä muille 
 
Kehittyy jäsentämään 
oppimisprosessiaan ja 
tiedostamaan itselleen helpot 
ja vaikeat asiat 
 
 

 
Ymmärtää pitkäjänteisen 
oppimisen ja hengellisen 
kasvamisen merkitystä 
 
Ymmärtää ja osaa suhtautua 
rauhallisesti ympäröivän 
maailman ja tiedon 
monimutkaisuuteen 
 
Ymmärtää säännöllisen 
hartauselämän merkityksen 
sekä Raamatun lukemisen 
merkityksen 
 
 

 
 


