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Tervetuloa Liedon lukioon! 
 
 

Liedon lukio on vuodesta 1970 asti toiminut laadukas yleislukio. Olemme 
vuosien varrella kouluttaneet ylioppilaaksi lähes kolme tuhatta nuorta. 

Lukion tilat on saneerattu ajanmukaisiksi. Meillä on nykyajan vaatimuksia 
vastaavat valmiudet, mm. tuotantoluokka, joka mahdollistaa opetuksen 
tallennuksen, editoinnin ja verkkoon jakamisen.  

Koulumme valmius sähköiseen ylioppilaskokeeseen on erinomainen. Abit-
tiluokka on aktiivisessa käytössä sähköisten kokeiden harjoittelussa. 

Koska lukio-opiskelussa pyritään hyödyntämään mahdollisimman laajasti 
tietotekniikan mahdollisuuksia, edellytämme, että kaikilla opiskelijoilla 
on käytössään kannettava tietokone. 

Kurssivalikoimamme on monipuolinen ja monessa suhteessa kilpailukykyi-
nen erikoislukioiden kanssa. Lukiomme tarjoaa kattavan valikoiman kurs-
seja eri aineryhmistä, myös kertauskursseja ylioppilaskokeisiin osallistujien 
tueksi. 

Liedon lukiossa voi opiskella lukuisia kieliä – englantia, ruotsia, saksaa ja 
ranskaa. Muun muassa italiaa, espanjaa, venäjää, japania voi opiskella 
omaan tahtiin verkkokursseina. Käytössämme on satoja kursseja Isovers-
taan verkkolukiosta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinusta huolehditaan 

Liedon lukio panostaa opiskelijahuoltoon. Opiskelijoiden käytettävissä on 
terveydenhuolto- ja hammashuoltopalveluiden lisäksi koulupsykologi, 
koulukuraattori ja erityisopettaja. 

Liedon lukiolla on oma kokopäiväinen opinto-ohjaaja neuvomassa opiske-
lua ja jatko-opintoja koskevissa asioissa. 

Ryhmänohjaajat tukevat opiskelijoita koulutyön arjessa ja ryhmänohjaus-
tunneilla. 
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Opiskelijavaihtoa & kansainvälistä yhteistyötä 

Koulussamme koetaan tärkeäksi kehittää opiskelijoidemme jatko-opinto-
jen ja työelämän kannalta yhä välttämättömämpiä kansainvälisyystaitoja. 

Liedon lukiolla on kansainvälistä toimintaa sekä hankemuotoisena että ys-
tävyyskoulujen välisenä opiskelijavaihtona. Yhteistyö saksalaisen lukion 
kanssa on jatkunut säännöllisesti jo 30 vuotta. Uusia partnereita etsitään 
jatkuvasti eri kielialueilta. 

Aktiivisia kumppaneita koulullamme on Ranskassa, Saksassa, Italiassa, 
Kreikassa, Espanjassa, Unkarissa ja Puolassa sekä Euroopan ulkopuolella 
USA:ssa. Yhteistyömuotoina on verkkoprojekteja ja –kokouksia, opiske-
lija- ja opettajavaihtoa sekä vastavuoroisia vierailuja. 

 
 

 

 

 

 

 

Liedon lukion 

opiskelijaryhmä 

Ateenassa  

syksyllä 2015 

 
 
 
 

 
 

Opiskelijaetuja 

� KOULUKIRJASTO sijaitsee lukion pihapiirissä. Opiskelijoiden käytettä-
vissä on erilaisia tietolähteitä, joiden käyttöä kirjastonhoitaja neuvoo 
ja ohjaa tarvittaessa. 

� Opiskelijalla on käytettävissään LIETOHALLIN PALVELUT koulun välit-
tömässä läheisyydessä 

� Aktiivinen OPISKELIJAKUNTA järjestää tempauksia, toimii opiskelijoi-
den äänitorvena opettajien ja kunnan hallinnon suuntaan sekä antaa 
valmiuksia järjestötoimintaan. Kaikki lukion opiskelijat ovat opiskelija-
kunnan jäseniä. 
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Valikoimaa riittää 

Valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi Liedon lukio 
tarjoaa seuraavat erikoiskurssit: 
 
ÄIDINKIELI 
 Luova kirjoittaminen 
 Kielenhuollon kurssi 
 Mediakurssi 

RUOTSI & ENGLANTI 
 Starttikurssi 
 Tekstikurssi 
 Abikurssi 

PITKÄ MATEMATIIKKA 
 Algebrallisia menetelmiä 
 Talousmatematiikka 
 Matem. aineiden työvälineet 
 Matemaattisia tutkimusmenetelmiä 

LYHYT MATEMATIIKKA 
 Matem. aineiden työvälineet 
 Matemaattisia tutkimusmenetelmiä 

BIOLOGIA 
 Mikrobiologia 
 Kasvien maailma 
 Ekologian kenttäkurssi 

MAANTIEDE 
 Ilmastonmuutoksen kourissa 

FYSIIKKA 
 Fysiikan kokeellinen kurssi (1/2) 
 Fysiikan kokonaiskuva 

KEMIA 
 Kemian kokeellinen kurssi (1/2) 
 Orgaaninen kemia 

PSYKOLOGIA 
 Sosiaaliset suhteet 

HISTORIA 
 Toisen maailmansodan erikoiskurssi 

LIIKUNTA 
 Palloilu: Joukkuepelit 
 Vanhat tanssit 
 Monipuolista liikuntaa 
 Get fitness! 
 Laskettelu ja lautailu 
 Tennis ja golf 
 Minun tanssini – minun elämykseni 
 Liedon lukion selviytyjät 

MUSIIKKI 
Yhteissoitto 
Yhteissoitto, jatkokurssi 
Kitarakurssi 
Viihdy laulaen 
Viihdy laulaen 2 

KUVATAIDE 
Nykytaiteen työpaja 
Valokuvataide 
Elokuvataide 
Öljy- ja akryylimaalaus 

MUUT KOULUKOHTAISET 
Kansainvälisyys 
Kotisivujen tekninen toteuttaminen 
Kotisivujen sisällön tuottaminen 
Tutortoiminta 
Liikunnan ohjauksen perusteet  

 
KERTAUSKURSSIT seuraavissa oppiaineissa: 
 A2-ruotsi biologia historia 
 B1-ruotsi maantiede yhteiskuntaoppi 
 englanti fysiikka uskonto (ev.lut.) 
 pitkä matematiikka kemia terveystieto 
 lyhyt matematiikka psykologia 
 
  

Tykkää meistä Facebookissa! 
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Verkko-opiskelun mahdollisuudet 

Verkko-opiskelulla tarkoitetaan osittain tai kokonaan internetin välityk-
sellä tapahtuvaa opiskelua. Verkko-opiskelu tarjoaa mahdollisuuksia yksi-
löllisen ja joustavan opintopolun rakentamiseen, uudenlaisia oppimiskoke-
muksia ja tulvaisuuden opinto- ja tietoyhteiskuntataitoja. 

Opiskelija voi yleensä opiskella omassa tahdissaan, mikä antaa sekä va-
pautta että vastuuta. Verkko-opiskelu vaatii aikaa kuten muukin opiskelu. 
Verkko-opinnot edellyttävät itsekuria, itseohjautuvuutta, aktiivista ja mo-
tivoitunutta otetta sekä aikaa. Teknisesti opiskelu ei ole erityisen vaativaa, 
mutta tottuneisuus tietokoneen käyttämiseen ja tietoverkon hyödyntämi-
seen on avuksi. 

Verkko-opiskelun mahdollisuuksia voi hyödyntää, jos kurssit aiheuttavat 
päällekkäisyyksiä tai haluaa suorittaa lukion kursseja normaalia aikataulua 
nopeammin.  

 
 
 

Lukiomme vahvuuksia – opiskelijoiden suusta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

  

 

Valitsin Liedon lukion, koska se 

on kivasti lähellä ja monet olivat 

kehuneet, että se on hyvä lukio. 

Liedon lukiossa on paljon muka-

via ja persoonallisia opettajia, 

opetus on hyvää ja tämä vaan on 

hyvä koulu.  

Sopivan kokoinen lukio 

Opiskelijahuolto ja -ohjaus 

toimivat hyvin. Aina saa 

apua, kun tarvitaan. Liedon lukiossa on hyvä 

kurssitarjonta. 

Opetuksen taso on hyvä ja 

opettajat ovat kannustavia. Liedon lukiossa on hyvä 

yhteishenki ja ystävällinen 

ympäristö. 
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Liedon lukion kurssit 
 

 
 

 

Kursseista kerrotaan mm. 

� Nimi ja lyhenne 

� Suoritusjärjestys: 
Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavaksi nu-

merojärjestyksessä. 

� Keskeiset sisällöt 

� Kohderyhmä 
Tämä kohta auttaa opiskelijaa opinto-ohjelman 

suunnittelussa (vrt. edell. kohta). 

� Kurssityyppi 
a) pakolliset, näitä on suoritettava 47—51 

MAA/MAB- valinnasta riippuen;  

b) syventävä, suoritettava väh. 10 kurssia ja 

c) koulukohtaiset kurssit  

� Arviointi  
pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit  
arvioidaan numeroarvosanalla (4 – 10) 

valtakunnalliset soveltavat ja koulukohtaiset  
kurssit  
arvioidaan pääsääntöisesti suoritusmerkinnällä (S) 

— mikäli kurssista annetaan numeroarvosana, sitä 

ei lasketa aineen kurssikeskiarvoon (=päättötodis-

tusarvosanaan) mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oppiaineiden lyhenteet: 
ÄI äidinkieli HI historia 

ENA englanti A1 YH yhteiskuntaoppi 

RUA ruotsi A2 UE uskonto, ev. lut 

RUB1 ruotsi B1 UO uskonto, ortod 

SAB2 saksa B2 UI uskonto, islam 

SAB3 saksa B3 ET elämänkats.tieto 

RAB2 ranska B2 FI filosofia 

RAB3 ranska B3 PS psykologia 

EAB3 espanja B3 TE terveystieto 

VEB3 venäjä B3 KU kuvaamataito 

FY fysiikka MU musiikki 

KE kemia LI liikunta 

BI biologia   OP opinto-ohjaus 

MAA pitkä matemat TO teemaopinnot 

MAB lyhyt matemat xLD lukiodiplomit 

MABY/MAAY yhtei-

nen matematikka 
  (x= KU, MU, LI, tanssi) 

 

B2-kielet ovat peruskoulun 8. lk:lla aloitettuja ja 

B3-kielet ovat lukiossa aloitettuja valinnaisia kieliä 

 

Lukujärjestyksessä lyhenteiden perässä olevista nu-

meroista ensimmäinen on aineen kurssia ja jälkim-
mäinen opintoryhmä – esim. SAB32.1= B3-saksan 

2.kurssn ryhmä 1. 

 

 

 

 

 
  

 

Kurssien kokonaismäärän 
tulee lukio-opintojen  
päätyessä olla 
vähintään  

75 
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YH
TE

EN
SÄ

1.v 2.v 3.v

Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI/S2) 6 3 3 12 3 2 1
A2 Ruotsi 6 2 4 12 3 3 —

B1 Ruotsi 5 2 4 12 3 2 —

B3 Ruotsi — 8 8
A1 Englanti 6 2 4 12 3 3 —

B2 Ranska / Saksa — 8 8 2 3 3

B3 Ranska / Saksa — 8 8 4 2 2

B3 Espanja / Venäjä / Japani — 8 8
Matematiikka yhteinen 1 — 1

A Matematiikka, pitkä 9 3 5 17 4 4 1
B Matematiikka, lyhyt 5 2 3 10 2 3 —

Biologia 2 3 4 9 1 1 —

Maantiede 1 3 2 6 1 — —

Fysiikka 1 6 2,5 9,5 1 — —

Kemia 1 4 2,5 7,5 1 — —

Filosofia 2 2 4 — 2 —

Psykologia 1 4 2 7 1 — —

Historia 3 3 2 8 2 1 —

Yhteiskuntaoppi 3 1 1 5 — 2 1
Uskonto, ev.lut. 2 4 1 7 2 — —

Uskonto, ortod. 2 4 6 2 — —

Uskonto, katolinen 2 4 6 2 — —

Uskonto, islam 2 4 6 2 — —

Elämänkatsomustieto 2 4 6 2 — —

Terveystieto 1 2 1 4 1 — —

Liikunta 2 3 9 14 1 1 —

Musiikki 1/2 2 5 8/9 1/2 — —

Kuvataide 1/2 2 4 7/8 1/2 — —

Opinto-ohjaus 2 — 2 0,8 0,6 0,6
Teemaopinnot — 3 3
Lukiodiplomit — — 4 4
Taiteiden väliset kurssit — — 3 3

Pa
ko

lli
se

t

va lta-

kunnal l i set pakollisia / lukiovuosi

 

Liedon lukion tuntijako 
 

01.08.2016 alkaen 
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Äidinkieli ja  
kirjallisuus 

 

� PAKOLLISET KURSSIT  

ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus 
Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja 

vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutai-

tonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilan-

teissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti li-
sääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehit-

tämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lu-

kijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä. 

Ensisijainen kohderyhmä:    1. vuoden opiskelijat 

ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identitetti 
Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen 

merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaih-

telusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuk-

sesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan 

siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksi-

lön identiteetille ja yhteiskunnalle. 

Ensisijainen kohderyhmä:    1. vuoden opiskelijat 

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 
Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen 
taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta mer-

kityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitse-

maan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kau-

nokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.  

Kohderyhmä; 1. vuoden opiskelijat 

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen 
Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia 

tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaiku-

tusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden nä-

kökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argu-

mentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä 

tietoja ja taitoja. 

Ensisijainen kohderyhmä:    2. vuoden opiskelijat 

ÄI5 Teksti ja konteksti 
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden 

konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, 

tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia 

tekstejä. 

Ensisijainen kohderyhmä:    2. vuoden opiskelijat 
 
 
 
 
 

ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset 
Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin il-

miöitä erityisesti kertomusten ja kertomukselli-

suuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suoma-

laisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta 

syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaiku-

tusetiikasta.  

Ensisijainen kohderyhmä:    3. vuoden opiskelijat 
 

 

� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

ÄI7  Puhe- ja vuorovaikutustaitojen       
syventäminen 

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuo-

rovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä 
kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioi-

da viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteis-

sa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuoro-

vaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opis-

kelussa ja työelämässä. Opiskelijalle voidaan tar-

jota mahdollisuus osallistua toisen asteen puhe-

viestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvi-ko-

keeseen 

Ensisijainen kohderyhmä:    2. vuoden opiskelijat 

ÄI8  Kirjoittamistaitojen syventäminen 
Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia teks-

tejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia 
tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kult-

tuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun ai-

heisiin. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 

ÄI9  Lukutaitojen syventäminen 
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eri-

tellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. 

Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syve-

nee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien 

tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 

 

� KOULUKOHTAISET KURSSIT 

Arviointi Suoritusmerkintä (S) 

ÄI10 Luovan kirjoittamisen kurssi 
Opiskelija löytää omat vahvuutensa ja oman tyy-

linsä kirjoittajana. Kurssilla harjoitellaan vaihtele-
vaa ja monipuolista kirjoittamista erilaisten virik-

keiden pohjalta. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 
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ÄI11 Kielenhuollon kurssi  

Opiskelija oppii havaitsemaan ja korjaamaan eri-

laisia kielioppivirheitä. Kurssilla käydään läpi tär-

keimmät kielenhuollon asiat, joita sovelletaan 

opiskelijoiden omaan kirjoittamiseen.  

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

ÄI12  Mediakurssi 
Opiskelija kehittää medialukutaitoaan. Kurssilla 

tarkastellaan erilaisia mediailmiöitä mm. lehdis-

tössä, internetissä ja televisiossa. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden oppilaat 
 

 

A2 — Ruotsi 
 

� PAKOLLISET KURSSIT 

RUA1  Ruotsinkielinen maailmani 
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen tai-

don eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen 

kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kie-

lenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita ruotsin 

kielen opiskelulle ja etsitään autenttisia ruotsinkie-
lisiä kielenkäyttöympäristöjä sekä keinoja oman ja 

yhteisen osaamisen kehittämiseksi.  Aihepiirit ja ti-

lanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin, 

harrastuksiin, kiinnostuksen kohteisiin ja kielen-

käyttötarpeisiin. 

Ensisijainen kohderyhmä:    1. vuoden opiskelijat 

RUA2  Ihminen verkostoissa 
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kult-

tuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaiku-

tustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen poh-

joismaisessa kontekstissa. Syvennetään taitoa toi-

mia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntele-
vana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa 

muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvot-

teluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutus-

tilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. 

Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä tee-

moja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja 

sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknolo-

gian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovai-

kutukselle ja hyvinvoinnille. 

Ensisijainen kohderyhmä:    1. vuoden opiskelijat 

RUA3  Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä 
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoi-
den monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstila-

jien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista 

kielellistä tarkkuutta.  Aihepiirinä ovat erilaiset 

kulttuuriset ilmiöt, ruotsinkieliset mediat sekä 

luova toimita.  

Ensisijainen kohderyhmä:    1. vuoden opiskelijat 

RUA4  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriit-

tistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimi-

juutta ruotsin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteis-

kunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin 
pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökul-

masta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita 

ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeusky-

symyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalais-

yhteiskunnassa. 

Ensisijainen kohderyhmä:    2. vuoden opiskelijat 

RUA5  Tiede ja tulevaisuus 
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuotta-

misen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tie-

toa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteen-

aloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai 

mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan 
erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknolo-

gian ja digitalisaation näkökulmista. Aihepiirit nou-

sevat eri tiedon- ja tieteenaloista. 

Ensisijainen kohderyhmä:    2. vuoden opiskelijat 

RUA6  Opiskelu, työ ja toimeentulo 
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työ-

elämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustu-

taan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mah-

dollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohdi-

taan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työnte-

koa ruotsin kielellä myös muualla kuin Suomessa. 

Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäisty-
vän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, 

sekä laajempia talouden ilmiöitä. 

Ensisijainen kohderyhmä:    2. vuoden opiskelijat 
 

 

� SYVENTÄVÄT KURSSIT 

RUA7  Kestävä elämäntapa 
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruot-
sin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilan-

teissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri 

tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivi-

siä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kan-

taa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimää-

rän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä eko-

logisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuu-

risesti kestävän elämäntavan näkökulmista ottaen 

huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen 

kohteet. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
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RUA8  Viesti ja vaikuta puhuen 
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suulli-

sesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa 

dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta 

sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suul-

lista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän 

pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä 

täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

 

� KOULUKOHTAISET KURSSIT 

Arviointi Suoritusmerkintä (S) 

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista tuntityös-

kentelyä sekä annettujen tehtävien tekemistä 

ja/tai palauttamista. 

RUA9  Starttikurssi 
Kurssilla kerrataan peruskoulussa opiskeltua kes-

keistä sanastoa ja kielioppia sekä harjoitellaan 

kuullun- ja luetun ymmärtämistä. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat, 
ennen pakollisia kursseja.  

RUA10 Kertauskurssi 
Tavoitteena on vahvistaa kieliopin perusrakentei-

den hallintaa sekä kirjallisessa että suullisessa 

tuottamisessa. Kurssilla kerrataan pakollisten 

kurssien kielioppisisältöjä ja tehdään sekä kirjalli-
sia että suullisia harjoituksia. Lisäksi kurssin aikana 

tehdään erilaisia kirjoitustehtäviä, kuten aineita ja 

tiivistelmiä, kieliopillista oikeakielisyyttä painot-

taen. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

RUA11 Tekstikurssi 
Tavoitteena on kehittää kirjallista ilmaisemista 

sekä kielenymmärtämistä. Kurssilla kehitetään 

opiskelijan tekstinymmärtämis- ja kirjoittamistai-

toja, laajennetaan ruotsinkielisen kirjallisuuden 

tuntemusta sekä sanavarastoa. Kurssilla luetaan ja 

analysoidaan erilaisia tekstejä (mm. lehtiartikkelit, 

novellit) ja kirjoitetaan erilaisia tekstejä (mm. 
puhe, elokuva-arvostelu, tiivistelmä, novelliana-

lyysi). 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 

RUA12 Abikurssi 
Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi, jossa ker-

rataan keskeistä sanastoa, kielioppia ja rakenteita.  

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 
 

B1 — Ruotsi 
 

� PAKOLLISET KURSSIT  

RUB11 Minun ruotsini 
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen tai-

don eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen 

kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kie-

lenopiskelutaitoja.  Asetetaan tavoitteita omalle 
oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen 

osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kie-

len merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuu-

dessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia 

matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustai-

toja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin 

kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää 

kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet 
Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilan-

teita eri viestintäkanavia käyttäen ja niistä suoriu-
tumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan tai-

toa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuun-

televana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa 

muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotte-

luja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. 

Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä 

elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuh-

teilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös tekno-

logian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuoro-

vaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

RUB13  Kulttuuri ja mediat 
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten 

tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri me-

dioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalai-

siin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja 

medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta 

näkökulmasta. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

RUB14 Monenlaiset elinympäristömme 
Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa 

ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti mo-

ninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajan-

kohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti 
nuorten näkökulmasta. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
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RUB15  Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi 
Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuo-

rovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja 

tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdolli-

suuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tu-

tustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismai-

seen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
 

 

� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen 
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suulli-

sesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa 

dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta 

sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suul-

lista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän 

pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä 

täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

 Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat  

RUB17 Kestävä elämätapa 
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruot-
sin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilan-

teissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri 

tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivi-

siä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kan-

taa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimää-

rän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä eko-

logisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuu-

risesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ot-

taen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnos-
tuksen kohteet.. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

� KOULUKOHTAISETKURSSIT 

Arviointi Suoritusmerkintä (S) 

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista tuntityös-

kentelyä sekä annettujen tehtävien tekemistä 

ja/tai palauttamista. 

RUB19 Starttikurssi 
Kurssilla kerrataan peruskoulussa opiskeltua kes-

keistä sanastoa ja kielioppia sekä harjoitellaan 

kuullun- ja luetun ymmärtämistä. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat, 
ennen pakollisia kursseja.  

 

 

 

 

 

RUB110 Kertauskurssi 
Tavoitteena on vahvistaa kieliopin perusrakentei-

den hallintaa sekä kirjallisessa että suullisessa 

tuottamisessa. Kurssilla kerrataan pakollisten 

kurssien kielioppisisältöjä ja tehdään sekä kirjalli-

sia että suullisia harjoituksia. Lisäksi kurssin aikana 

tehdään erilaisia kirjoitustehtäviä, kuten aineita ja 

tiivistelmiä, kieliopillista oikeakielisyyttä painot-

taen. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

RUB111 Tekstikurssi 
Tavoitteena on kehittää kirjallista ilmaisemista 

sekä kielenymmärtämistä. Kurssilla kehitetään 

opiskelijan tekstinymmärtämis- ja kirjoittamistai-
toja, laajennetaan ruotsinkielisen kirjallisuuden 

tuntemusta sekä sanavarastoa. Kurssilla luetaan ja 

analysoidaan erilaisia tekstejä (mm. lehtiartikkelit, 

novellit) ja kirjoitetaan erilaisia tekstejä (mm. 

puhe, elokuva-arvostelu, tiivistelmä, novelliana-

lyysi). 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 

RUB112 Abikurssi 
Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi, jossa ker-

rataan keskeistä sanastoa, kielioppia ja rakenteita.  

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

 

 

 

 

A1 — Englanti 
 
� PAKOLLISET KURSSIT  

ENA1 Englannin kieli ja maailmani 
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-

alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analy-

soidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, 

asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsi-
tään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittä-

miseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä mo-

nimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä 

sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista 

osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, 

nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 
 
 
 
 
 



 

13 
 

ENA2 Ihminen verkostoissa 
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kult-

tuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutus-

tilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kan-

sainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toi-

mia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana 

kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla 

mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Moni-

puolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tar-

vittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitel-

lään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhtey-
dessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merki-

tystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

ENA3 Kulttuuri-ilmiöitä 
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden 

monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuo-

toksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä 

tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset il-

miöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä 

lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta 

englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskun-
nallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti 

aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  Pohditaan 

yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdolli-

suuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikutta-

mismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

 ENA5 Tiede ja tulevaisuus 

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottami-

sen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa 

opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. 

Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipitee-

seen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tu-
levaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitali-

saation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa 

kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihe-

piirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
 
 
 
 
 
 
 

ENA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo 
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelä-

mätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan 

tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdolli-

sissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan 

jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös 

kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasi-

oita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astu-

van nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden il-

miöitä. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
 

 

� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

ENA7 Kestävä elämäntapa 
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englan-

tia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja 

erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuote-

taan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fik-
tiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kan-

taa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän 

pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, 

taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestä-

vän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon 

opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen 
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, 

taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialo-

gia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä har-

joitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuotta-
mista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla 

kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydenne-

tään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.   

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

� KOULUKOHTAISET KURSSIT 

Arviointi Suoritusmerkintä (S) 

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista tuntityös-

kentelyä sekä annettujen tehtävien tekemistä 
ja/tai palauttamista. 

ENA9 Starttikurssi 
Kurssilla kerrataan peruskoulussa opiskeltua kes-

keistä sanastoa ja kielioppia sekä harjoitellaan 

kuullun- ja luetun ymmärtämistä. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat, 
ennen pakollisia kursseja.  
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ENA10 Kertauskurssi 
Tavoitteena on vahvistaa kieliopin perusrakentei-

den hallintaa sekä kirjallisessa että suullisessa 

tuottamisessa. Kurssilla kerrataan pakollisten 

kurssien kielioppisisältöjä ja tehdään sekä kirjalli-

sia että suullisia harjoituksia. Lisäksi kurssin aikana 

tehdään erilaisia kirjoitustehtäviä, kuten aineita ja 

tiivistelmiä, kieliopillista oikeakielisyyttä painot-

taen. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

ENA11 Tekstikurssi 
Tavoitteena on kehittää kirjallista ilmaisemista 

sekä kielenymmärtämistä. Kurssilla kehitetään 

opiskelijan tekstinymmärtämis- ja kirjoittamistai-
toja, laajennetaan englanninkielisen kirjallisuuden 

tuntemusta sekä sanavarastoa. Kurssilla luetaan ja 

analysoidaan erilaisia tekstejä (mm. lehtiartikkelit, 

novellit) ja kirjoitetaan erilaisia tekstejä (mm. pu-

he, elokuva-arvostelu, tiivistelmä, novellianalyysi). 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 

ENA12 Abikurssi 
Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi, jossa ker-

rataan keskeistä sanastoa, kielioppia ja rakenteita.  

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

B2 — Saksa, ranska 
 

� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT  

B21 Elämän tärkeitä asioita 
Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä 

omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoite-

taan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, 

analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutai-
toja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja 

etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen ke-

hittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustai-

toja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja ti-

lanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, 

ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen koh-

teisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

B22 Monenlaista elämää 
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koo-

dien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuk-

sessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista vies-
tintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää 

kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ul-

komailla. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

B23 Hyvinvointi ja huolenpito 
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen 

toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana 

kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilan-

teissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja 

käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elä-

mään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hy-

vinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liit-

tyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan 

niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknolo-

gian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovai-
kutukselle ja hyvinvoinnille. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

B24 Kulttuuri ja mediat 
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustu-

taan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kult-

tuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja 

nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

B25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus 
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuu-

riseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, 

myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä 

nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

B26 Yhteinen maapallomme     
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerra-

taan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 
Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansain-

väliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luon-

nosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestä-

västä elämäntavasta. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 

B27 Kansainvälinen toiminta 
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan 

kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistu-

malla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyö-

hön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyö-

dyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan 

perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansain-
väliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä 

sovittavalla tavalla. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 

B28 Viesti puhuen ja kirjoittaen 
Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvi-

taan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitel-

laan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. 

Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä 

täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
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B3 — Saksa, ranska 
Muut B3-kielet verkkokursseina 
 

� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

B31 Tutustutaan toisiimme ja  
       uuteen kieleen 
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan 

maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde 
opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin 

kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liitty-

vissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategi-

oita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liit-

tyviä ilmauksia. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

B32 Matkalla maailmassa 
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa mat-

kustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilan-

teissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetel-

laan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintä-

strategioiden käyttöä.  

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

B33 Elämän tärkeitä asioita 
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri 

viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet 

liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmis-

suhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohtei-

siin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

B34 Monenlaista elämää 
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koo-

dien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuk-

sessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista vies-

tintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää 

kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ul-
komailla. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

B35 Hyvinvointi ja huolenpito 
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen 

toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana 

kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilan-

teissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja 

käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elä-

mään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hy-

vinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liit-

tyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan 

niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknolo-

gian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovai-
kutukselle ja hyvinvoinnille. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

B36 Kulttuuri ja mediat 
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustu-

taan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kult-

tuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja 

nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

B37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus 
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuu-

riseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, 

myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä 

nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 

B38 Yhteinen maapallomme     
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerra-

taan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansain-
väliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luon-

nosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestä-

västä elämäntavasta. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

 
 

 

 

 

 

Matematiikka  
 

� YHTENEN PAKOLLINEN KURSSI 

MAAY1/MABY1 Luvut ja lukujonot 
Matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden teh-

tävänä on herättää opiskelijan kiinnostus matema-

tiikkaa kohtaan muun muassa tutustuttamalla hä-

net matematiikan moninaiseen merkitykseen ih-

miselle ja yhteiskunnalle sekä sen ainutlaatuiseen 

ja kiehtovaan olemukseen tieteenalana. Tässä 

opintokokonaisuudessa opiskelijalla on tilaisuus 
vahvistaa pohjaa matematiikan opinnoilleen ja 

nähdä matematiikka hyödyllisenä ja käyttökelpoi-

sena selitettäessä ja hallittaessa muun muassa yh-

teiskunnan, talouden ja luonnon tapahtumia ja ti-

lanteita. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 
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Pitkä matematiikka 
Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen teh-

tävänä on antaa opiskelijalle ammatillisten ja kor-

keakouluopintojen edellyttämät matemaattiset 

valmiudet sekä matemaattinen yleissivistys. Pitkän 

matematiikan opinnoissa opiskelijalla on tilaisuus 
omaksua matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä 

sekä oppia ymmärtämään matemaattisen tiedon 

luonnetta. Opetus pyrkii myös antamaan opiskeli-

jalle selkeän käsityksen matematiikan merkityk-

sestä yhteiskunnan kehityksessä sekä sen sovelta-

mismahdollisuuksista arkielämässä, tieteessä ja 

tekniikassa. 

 

� PAKOLLISET KURSSIT  

MAA2 Polynomifunktiot ja yhtälöt 
Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

MAA3 Geometria 
Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

MAA4 Vektorit 
Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

MAA5 Analyyttinen geometria 
Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

MAA6 Derivaatta 
Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

MAA7 Trigonometriset funktiot 
Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot 
Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

MAA9 Integraalilaskenta 
Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

MAA10 Todennäköisyys ja tilastot 
Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

 

� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

MAA11 Lukuteoria ja todistaminen 

Keskeiset sisällöt:  

Konnektiivit ja totuusarvot, geometrinen todista-

minen, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, in-

duktiotodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jako-

yhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut ja Eratost-

heneen seula, aritmetiikan peruslause, kokonais-

lukujen kongruenssi. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
 

MAA12 Algoritmit matematiikassa 
Keskeiset sisällöt: 

Iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä, poly-

nomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö, 

Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puoli-

suunnikassääntö ja Simpsonin sääntö.  

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

MAA13 Differentiaali- ja 
integraalilaskennan jatkokurssi 

Keskeiset sisällöt:  
Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkimi-

nen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä 

ominaisuuksia, käänteisfunktio, kahden muuttu-

jan funktio ja osittaisderivaatta, funktioiden ja lu-

kujonojen raja-arvot äärettömyydessä, epäoleelli-

set integraalit, lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden 

summa 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

 

� KOULUKOHTAISET KURSSIT 

MAA14 Algebrallisia menetelmiä 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää en-

simmäisen vuosikurssin pitkän matematiikan kurs-

sien sisältöjen osaamista. 

Keskeisinä sisältöinä itseisarvolausekkeet, itseisar-

voyhtälöt, itseisarvoepäyhtälöt, rationaalilausek-
keet, rationaaliyhtälöt, rationaaliepäyhtälöt, sa-

nalliset sovellukset ja avaruuden suora ja taso 

Arviointi: suoritusmerkintä (S) 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
 

MAA15 / Talousmatematiikka  
Keskeiset sisällöt:  

Indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- 

ja muita laskelmia, taloudellisiin tilanteisiin sovel-

tuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja sum-

mien avulla  

Arviointi: numeroarviointi  

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

MAA16 Matemaattisten aineiden  
    työvälineet 
Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijan yli-

oppilaskirjoituksissa käytettäviin ohjelmistoihin ja 

symbolisiin laskimiin. 

Arviointi: suoritusmerkintä (S) 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
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MAA17 Matemaattisia tutkimusmenetelmiä  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kokoaa ja sy-

ventää pitkän matematiikan kursseissa esille tul-

leita matemaattisia menetelmiä erilaisten ongel-

mien ratkaisemisessa sekä rakentaa yhteyksiä ma-

tematiikan eri osien ja kurssien välille  

Keskeisinä sisältöinä kurssien MAA1–MAA10 aihe-

piirien tietojen yhteensovittamista ja sovelluksia. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
Arviointi: suoritusmerkintä (S) 

MAA18 Kertauskurssi  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu ja 

harjoittelee pitkän matematiikan ylioppilaskirjoi-

tuksiin sekä harjaantuu tarttumaan vieraan näköi-
seen tehtävään ja pystyy löytämään järkevän rat-

kaisumenetelmän. 

Kurssin keskeisenä sisältönä yo-kirjoitustehtävät 

Arviointi: Arvosana tulee preliminäärikokeen pe-

rusteella. Menestyminen kurssilla vaikuttaa ko-

rottavasti päättöarvosanaan. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

 

 

Lyhyt matematiikka 
 

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen teh-

tävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja 

ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää mate-

matiikkaa elämän eri tilanteissa ja jatko-opin-

noissa. Opetus pyrkii myös antamaan opiskelijalle 

selkeän käsityksen matematiikan merkityksestä 

yhteiskunnan kehityksessä sekä sen soveltamis-

mahdollisuuksista arkielämässä ja monissa eri tie-
teissä. 

 

� PAKOLLISET KURSSIT  

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt 
Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

MAB3 Geometria 
Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

MAB4 Matemaattisia malleja 
Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys 
Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

MAB6 Talousmatematiikka 
Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
 

� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

MAB7 Matemaattinen analyysi 
Keskeiset sisällöt: Graafisia ja numeerisia menetel-

miä, polynomifunktion derivaatta, polynomifunk-

tion merkin ja kulun tutkiminen, polynomifunktion 

suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen 

suljetulla välillä. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II 
Keskeiset sisällöt: Normaalijakauma ja jakauman 
normittamisen käsitteet, toistokoe, binomija-

kauma, luottamusvälin käsite 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
 

� KOULUKOHTAISET KURSSIT 

MAB9 Matemaattisten aineiden työvälineet 
Tavoitteena perehdyttää opiskelija ylioppilaskirjoi-

tuksissa käytettäviin ohjelmistoihin ja symbolisiin 
laskimiin. 

Arviointi: suoritusmerkintä (S) 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

MAB10 Matemaattisia tutkimusmenetelmiä 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kokoaa ja sy-

ventää lyhyen matematiikan kursseissa esille tul-

leita matemaattisia menetelmiä erilaisten ongel-

mien ratkaisemisessa sekä rakentaa yhteyksiä ma-

tematiikan eri osa-alueiden ja kurssien välille 

Keskeisinä sisältöinä kurssien MAB1–MAB6 ker-

taamista ja soveltamista. 
Arviointi: suoritusmerkintä (S) 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

MAB11 Kertauskurssi 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu ja 

harjoittelee lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoi-

tuksiin sekä harjaantuu tarttumaan vieraan näköi-

seen tehtävään ja pystyy löytämään järkevän rat-

kaisumenetelmän. 

Kurssin keskeisenä sisältönä yo-kirjoitustehtävät 

Arviointi: Arvosana tulee preliminäärikokeen pe-

rusteella.  

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
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Biologia 
 

� PAKOLLISET KURSSIT KURSSIT 

BI1 Elämä ja evoluutio 
Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kai-

kille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tu-

tustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata 

tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä 
ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evo-

luutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

BI2 Ekologia ja ympäristö 
Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän 

monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja 

muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat 

luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja 

mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi 

perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristö-

ongelmiin. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhteis-

työssä muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa 
tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittä-

misprojekti. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
 
 
� Valtakunnaliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

BI3 Solu ja perinnöllisyys 
Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syven-

tämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toimin-

nasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toimin-

nan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymi-
sen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä ko-

keellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset.  

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

BI4 Ihmisen biologia 

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fy-

siologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ih-

misen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän 

ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurs-

silla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua 

muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 
 
 
 
 
 
 

BI5 Biologian sovellukset 
Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää 

biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuu-

den ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdy-

tään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, 

teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnon-

varojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. 

Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknolo-

gian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurs-

silla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian 

soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 
 

 

� KOULUKOHTAISET KURSSIT 

Arviointi Suoritusmerkintä (S) tai numeroarv.  

BI6 Mikrobiologia 

Kurssi syventää mikrobien rakenteiden ja elintoi-

mintojen tuntemusta sekä niiden merkitystä 
ekosysteemissä. Selvitämme mikrobien hyötyjä ja 

haittoja ihmisen kannalta katsottuna. Kurssilla teh-

dään erilaisia laborointeja ja tutkimuksia. 

 Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

BI7 Kasvien maailma  
Kurssilla perehdytään kasvisolukkojen rakentee-

seen ja kasvien elintoimintoihin erilaisten labo-

rointien ja tutkimusten avulla. Kurssi on ns. työ-

kurssi, johon liittyy tutustumisretkiä lähiympäris-

tön biotooppeihin. Tutkimuskohteina ovat mm. 

kasvien lisääntyminen, yhteyttäminen ja evoluu-

tio. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

BI8 Ekologian kenttäkurssi 
Kenttäkurssi suuntautuu muutaman päivän ajaksi 
pääasiassa saaristoon, jossa sovelletaan perus-

kurssien tietoja käytännön kenttätyöskentelyssä. 

Kurssi perustuu erilaisiin kokeisiin ja havaintoihin, 

esimerkkinä mm. eläinten käyttäytymiskokeet. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

BI9 Kertauskurssi 
Kurssi valmentaa yo-kirjoituksiin. Kertauskurssilla 

käydään läpi eri kurssien keskeisimmät sisällöt 

sekä perehdytään reaalin vastaamistekniikkaan ja 

yo-kirjoitusten tehtävätyyppeihin.  

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
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Maantiede 
 

� PAKOLLINEN KURSSI 

GE1 Maailma muutoksessa 
Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maail-

man ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. 

Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia 

eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja 

riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien 

että ihmiskunnan riskien kannalta. Kurssi käsitte-

lee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myön-

teistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varau-
tua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Keskeisiä 

näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kierto-

talous ja globaalit kehityskysymykset. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 
 

 

� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

GE2 Sininen planeetta 

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmi-

öitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän raken-

teen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkö-

kulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja 

niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutus-

tutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetel-

miin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen 

tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. 

Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tie-

don käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat  

GE3 Yhteinen maailma 
Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä 

ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirtei-

den tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on 

luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdol-

lisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurs-

silla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusme-

netelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyt-

täen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä 

maapallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteel-

lisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielä-
mässä. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat  
 
 
 
 
 

GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta 
Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittu-

jen maantieteellisten tietojen ja taitojen sovelta-

miseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja 

vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä 

näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, 

maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian 

käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa. 

Ensisijainen kohderyhmä:  3. vuoden opiskelijat  
 
� KOULUKOHTAISET KURSSIT 

GE5 Ilmastonmuutoksen kourissa 
Kurssin tarkoituksena on tutkia millaisia vaikutuk-

sia ilmastonmuutoksella tulee olemaan eri biomi-

en levinneisyyteen. Kurssin aluksi perehdytään 
maapallon suurekosysteemeihin eli biomeihin. 

Kurssilla pohditaan mm. mitä ilmastonmuutos tar-

koittaa. Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on 

eliöihin ja biomeihin? Miten ilmastonmuutosta 

voidaan ehkäistä? Miten ilmastonmuutos vaikut-

taa sinun arkielämääsi?  

Kurssiin liittyy mahdollisuuksien mukaan vierailuja 

esim. kasvitieteelliseen puutarhaan.  

Arviointi: Suoritusmerkintä (S) tai numeroarviointi 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

GE6 Kertauskurssi 
Kurssi valmentaa yo-kirjoituksiin. Kertauskurssilla 
käydään läpi eri kurssien keskeisimmät sisällöt 

sekä perehdytään reaalin vastaamistekniikkaan ja 

yo-kirjoitusten tehtävätyyppeihin. 

Arviointi: suoritusmerkintä (S) 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

 
 

 

Fysiikka 
 

� PAKOLLINEN KURSSI 

FY1 Fysiikka luonnontieteenä 
Keskeiset sisällöt: fysiikan merkitys nykyaikana, 

jatko-opinnoissa ja työelämässä, tutustuminen pe-

rusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden raken-

teisiin ja syntyyn sekä aineen rakenteeseen, voima 
liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt, tut-

kimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon ra-

kentumisessa, tulosten kerääminen, esittäminen 

graafisesti ja luotettavuuden arviointi 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 
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� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

FY2  Lämpö 
Keskeiset sisällöt: fysiikan merkitys energiantuo-

tannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden ra-

kentamisessa, lämpö ja lämpötila, kaasujen tilan-

muutokset, lämpölaajeneminen ja paine, kappalei-

den lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon 
muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen työ, teho 

ja hyötysuhde, energian säilyminen lämpöopissa ja 

lämmön siirtymissuunta, tutkimuksen tai ongel-

manratkaisun ideointia ja suunnittelua 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

FY3 Sähkö 
Keskeiset sisällöt: fysiikan ja teknologian merkitys 

jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa, säh-

kövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki, yk-

sinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait, säh-

köteho ja Joulen laki, kondensaattori, diodi ja LED 

komponentteina, sähköstaattinen vuorovaikutus, 
Coulombin laki ja sähkökenttä, sähköturvallisuus, 

kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

FY4 Voima ja liike 
Keskeiset sisällöt: fysiikan merkitys yksilön ja yh-

teiskunnan turvallisuudelle, vuorovaikutus liik-

keen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiih-

tyvä suoraviivainen liike, Newtonin lait, voimaku-

vio ja voimien yhteisvaikutus, etä- ja kosketusvoi-

mia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliai-

neen vastus, liikeyhtälö, momentti ja tasapaino 

pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa, lii-
kemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksi-

ulotteiset törmäykset, liike- ja potentiaalienergia 

sekä mekaanisen energian säilymislaki, mallien 

käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoi-

tukset ja puutteet 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

FY5 Jaksollinen liike ja aallot 
Keskeiset sisällöt: fysiikan merkitys lääketieteessä 

ja musiikissa, tasainen ympyräliike, gravitaatiovuo-

rovaikutus, harmoninen voima ja värähdysliike, 

aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen, aalto-

liikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, in-

terferenssi ja seisovat aallot, ääni aaltoliikeil-
miönä, mallien ja simulaatioiden suhde todellisuu-

teen 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
 
 
 

FY6  Sähkömagnetismi 
Keskeiset sisällöt: fysiikan merkitys energia- ja 

viestintäteknologiassa, magnetismi, magneettinen 

vuorovaikutus ja magneettikenttä, varatun hiukka-

sen liike sähkö- ja magneettikentässä, sähkömag-

neettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja 

Lenzin laki, generaattori, muuntaja, vaihtovirran 

synty ja energian siirto sähkövirran avulla, sähkö-

magneettisen säteilyn spektri, valon heijastumi-

nen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio, tutki-

muksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty 
kuvaaminen 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

FY7 Aine ja säteily 
Keskeiset sisällöt: näkökulmia fysiikan ja kosmolo-

gian kehittymiseen, energian kvantittuminen, säh-

kömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja foto-

nit, aaltohiukkasdualismi, atomiytimen rakenne, 

ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia 

sekä energian ja massan ekvivalenssi, radioaktiivi-

suus ja hajoamislaki, säteilyturvallisuus ja säteilyn 

hyötykäyttö, tiedonhankinta, esittäminen ja arvi-

ointi 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

 

� KOULUKOHTAISET KURSSIT 

FY8 Fysiikan kokeellinen kurssi (1/2) 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suun-

nittelemaan ja tekemään mittauksia sekä laati-

maan työselostuksia. Kurssilla harjaannutaan tie-

tokoneen käyttöön mittaustulosten keräämisessä, 

analysoinnissa ja työselostusten tekemisessä.  

Keskeiset sisällöt: Opiskeijatöitä eri fysiikan osa-

alueilta Töistä laaditaan työselostus. Pyritään to-

teuttamaan vierailuja alan korkeakouluissa. 

Toteutetaan yhdessä kemian (1/2 kurssia) kanssa 

Arviointi Suoritusmerkintä (S) 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

FY9 Fysiikan kokonaiskuva 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa jäsen-

nellyn kokonaiskuvan lukion fysiikasta sekä pystyy 

yhdistelemään eri kurssien sisältöjä toisiinsa. Fy-

siikan kursseilla hankittuja laskuvalmiuksia kehite-

tään.  

Keskeiset sisällöt: Teoriaa ja laskuharjoituksia lu-
kiofysiikan eri osa-alueilta. 

Arviointi: numeroarviointi tai suoritusmerkintä 

voi vaikuttaa korottavasti päättöarvosanaan 

Ensisijainen kohderyhmä: 3.vuoden opiskelijat 
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FY10 Fysiikan kertauskurssi 
Kurssi valmentaa yo-kirjoituksiin ja pääsykokeisiin.  

Keskeiset sisällöt: Fysiikan kurssien keskeisten si-

sältöjen kertaaminen. Perehdytään ylioppilaskir-

joitusten tehtävätyyppeihin ja vastaustekniikkaan.  

Arviointi: numeroarviointi tai suoritusmerkintä  

voi vaikuttaa korottavasti päättöarvosanaan 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

 

 

Kemia 
 

� PAKOLLINEN KURSSI 

KE1 Kemiaa kaikkialla 
Keskeiset sisällöt: kemian merkitys nykyaikana, 

jatko-opinnoissa ja työelämässä, atomin rakenne 

ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään, alkuai-

neiden ja yhdisteiden ominaisuuksia, aineiden 

ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, 

kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla, kysy-

mykset tiedonhankinnan lähtökohtana, turvalli-

nen työskentely, aineen erotusmenetelmät, ainei-

den ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi ja 
johtopäätösten tekeminen 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 
 

 

� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

KE2 Ihmisen ja ympäristön kemiaa 
Keskeiset sisällöt; kemian merkitys hyvinvoinnin ja 

terveyden kannalta, orgaanisten yhdisteiden, ku-
ten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, raken-

teiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla 

malleilla, avaruusrakenne ja isomeria, orgaanisten 

yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen raken-

teen avulla, ainemäärä ja pitoisuus, työvälineiden 

ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus, ai-

neen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spekt-

roskopia  

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

KE3 Reaktiot ja energia 
Keskeiset sisällöt: kemian merkitys energiaratkai-

sujen ja ympäristön kannalta, kemiallisen reaktion 
symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen, epäor-

gaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita 

sekä niiden sovelluksia, aineen häviämättömyys 

kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen las-

kennallinen käsittely, energian häviämättömyys 

kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin 

laki, kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö, 

reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus ana-

lyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsittelemi-

nen, tulkitseminen ja esittäminen 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

KE4 Materiaalit ja teknologia 
Keskeiset sisällöt: kemian merkitys teknologiassa 

ja yhteiskunnassa, metallien ja polymeerien omi-

naisuudet, käyttö ja elinkaari, atomin ulkoelektro-
nirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden 

jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä, hapetuslu-

vut ja hapetus-pelkistysreaktiot, sähkökemian kes-

keiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotenti-

aali, kemiallinen pari ja elektrolyysi, kemiallisten 

reaktioiden laskennallinen soveltaminen, tutki-

muksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnit-

telu, yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottami-

sessa.  

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

KE5 Reaktiot ja tasapaino 
Keskeiset sisällöt: kemian merkitys kestävän tule-
vaisuuden rakentamisessa, kemiallisen reaktion 

nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä, homogeeni-

nen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainoti-

laan vaikuttaminen, happo-emästasapaino, vahvat 

ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset, tasapai-

noon liittyvät graafiset esitykset, homogeenisen ja 

happo-emästasapainon laskennallinen käsittely, 

tutkimustulosten ja -prosessin arviointi  

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 
� KOULUKOHTAISET KURSSIT 

KE6 Kemian kokeellinen kurssi (1/2) 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suun-

nittelemaan ja tekemään mittauksia sekä laati-
maan työselostuksia. Kurssilla harjaannutaan tie-

tokoneen käyttöön mittaustulosten keräämisessä, 

analysoinnissa ja työselostusten tekemisessä.  

Opiskelijatöitä eri kemian osa-alueilta. Töistä laa-

ditaan työselostus. Pyritään toteuttamaan vierai-

luja alan korkeakouluissa.  

Toteutetaan yhdessä fysiikan (1/2 kurssia) kanssa 

Arviointi Suoritusmerkintä (S) 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

KE7 Orgaaninen kemia 
Kerrataan lukion kurssien 1-5 orgaanisen kemian 

osuus sekä syvennetään orgaanisen kemian osaa-

mista. Tutustutaan korkeakoulujen pääsykokeisiin. 

Keskeiset sisällöt: Orgaaniset yhdisteet sekä niiden 

reaktiot, biomolekyylit 

Arviointi Suoritusmerkintä (S) 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 



 

22 
 

KE8 Kemian kertauskurssi 
Kerrataan keskeiset lukiokurssien asiat sekä harjoi-

tellaan reaalikokeeseen vastaamista. 

 Arviointi: Numeroarviointi (4-10), voi vaikuttaa 

korottavasti loppuarviointiin 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

 

Filosofia 
 

� PAKOLLISET KURSSIT 

Pakolliset kurssit suoritettava ennen filosofian 
syventäviä tai soveltavia kursseja 

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun 
Keskeiset sisällöt: Mitä filosofia on, filosofisten ky-

symysten ja filosofisen ajattelun luonne filosofian 

perinteessä ja ajankohtaisiin ongelmiin sovellet-

tuna. johdonmukaisen argumentaation ja pätevän 

päättelyn perusteet ja niiden harjoitteleminen 

suullisesti ja kirjallisesti. Keskeisiä filosofisia perus-

kysymyksiä ja -erotteluja: henki ja aine, vapaus ja 

välttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, ob-

jektiivinen ja subjektiivinen, tiedon ja informaa-

tion, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen 
ja pseudotieteen ero. Tiedon ja argumentaation 

luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodoste-

taan, koetellaan ja perustellaan joissain lukion op-

piaineissa. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

FI2 Etiikka 
Keskeiset sisällöt: moraali ja sitä pohtiva normatii-

vinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-, sopi-

mus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteet, mo-

raalin luonne normijärjestelmänä ja sen ero juridi-

siin ja tapanormeihin perustuviin järjestelmiin, 

moraalinen relativismi, filosofisia teorioita elämän 
hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä 

elämäntavasta, etiikka ja yksilön moraaliset ratkai-

sut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat, eläimiä ja ym-

päristöä koskevia eettisiä kysymyksiä.  

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
 

� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

FI3  Yhteiskuntafilosofia 
Keskeiset sisällöt: yhteiskuntajärjestyksen ja yh-

teiskunnallisten instituutioiden olemassaolo ja oi-

keuttaminen: yksilö- ja yhteisökeskeiset teoriat 

yhteiskunnasta, yhteiskuntasopimusteoriat, oi-

keudenmukaisuuden eri muodot, niiden peruste-

leminen ja soveltaminen, vallan käsite ja muodot, 

vallan oikeuttaminen, demokratian muodot ja kil-

pailijat, anarkismi, työnjako, talous ja hyvinvointi, 

talouden toimintaperiaatteiden ja omistamisen oi-

keuttaminen, poliittiset ihanteet ja niiden toteut-

taminen: vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus; kon-
servatismi, liberalismi ja sosialismi; kansallisvaltiot 

ja globaali näkökulma, yhteiskunnalliset jännitteet 

ja ristiriidat sekä niiden ratkaiseminen: oikeusval-

tio ja sen vaihtoehdot, yhteiskuntajärjestyksen lu-

histuminen – sodat, sisällissodat, terrori sekä holo-

kausti ja muut kansanvainot yhteiskuntafilosofi-

sina ongelmina, ajankohtaisia yhteiskuntafilosofi-

sia kysymyksiä: sukupuolen rakentuminen, infor-

maatioteknologia, kulttuurien kohtaaminen, kes-

tävän tulevaisuuden rakentaminen. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 

FI4  Tieto, tiede ja todellisuus 
Keskeiset sisällöt: metafysiikan keskeiset kysymyk-

set ja käsitteet, erilaisia käsityksiä metafysiikan 

luonteesta ja todellisuuden perusrakenteesta, ole-

massaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot 

ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, re-

aalinen ja virtuaalinen, todellisuuden ilmenemi-

nen ja hahmottaminen, totuuden luonne ja to-

tuusteoriat, tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon 

oikeuttaminen, tieteellisen tutkimuksen luonne ja 

menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön, tutki-
musaineiston, mallin ja teorian käsitteet sekä nii-

den keskinäinen suhde, selittäminen ja tieto luon-

non- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä: 

tietäminen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja 

tulkinta. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

 

 

 

 

Psykologia 
 

� PAKOLLINEN KURSSI 

PS1  Psyykkinen toiminta ja oppiminen 
Keskeiset sisällöt: Tietoinen ja tiedostamaton 

psyykkinen toiminta, Sosiaalisten ja kulttuuristen 

tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan, Perehty-
minen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten ag-

gressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, syö-

miskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, 

onnellisuus tai rakkaus, Opiskelu ja oppiminen psy-

kologian näkökulmista, Psykologisen tiedon muo-

dostuminen.  

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat  
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� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

PS2 Kehittyvä ihminen 

Keskeiset sisällöt: Kehityksen tutkiminen, Kehityk-

sen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuu-

dessa ja nuoruudessa, Nuoruusiän psyykkinen ke-

hitys ja sen erityiset haasteet, Kehityksen jatku-

vuus elämänkaaren aikana, Kehitykseen vaikutta-
vat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen 

Keskeiset sisällöt: kognitiivisen toiminnan periaat-

teita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä, kogni-

tiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta 

kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutki-

musmenetelmiä, havaitseminen, tarkkaavaisuus ja 

muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden 

biologinen perusta, jonkin valinnaisen korkeampi-

tasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen, 

esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksen-
teko tai asiantuntijuus. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja 
mielenterveys 

Keskeiset sisällöt: tunteiden muodostuminen ja 

vähintään yhden tunteen biologinen perusta, tun-

teet psykologisen tutkimuksen kohteena, tuntei-

den universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus, tun-
teiden merkitys itseymmärryksen välineenä, 

psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon 

ylläpitäminen, uni ja nukkuminen hyvinvoinnin 

osatekijöinä, stressi, kriisit ja niistä selviytymisen 

keinot, keskeiset mielenterveyden ongelmat ja nii-

den hoito, mielenterveyden ongelmien syntyä se-

littäviä tekijöitä, sosiaalisen ympäristön merkitys 

yksilön hyvinvoinnille.  

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen 

Keskeiset sisällöt: persoonallisuuden määrittely, 

persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus, vähin-

tään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuu-
den selittämisen mallia tai näkökulmaa, kuten so-

siokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanisti-

nen psykologia, temperamenttiteoria tai piirreteo-

ria, yksilöllisten erojen tutkiminen, tilannetekijöi-

den ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan 

yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa, kulttuurin 

vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen 

ja yhteisölliseen toimintaan. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

 

� KOULUKOHTAISET KURSSIT 

Arviointi Suoritusmerkintä (S) — Kurssin erittäin 

hyvä suorittaminen voi nostaa päättöarvosanaa. 

PS6 Sosiaaliset suhteet 
Keskeiset sisällöt: minuus ja sen synty vuorovaiku-

tuksessa toisiin, asenteet ja arvot sosiaalisessa toi-

minnassa, sosiaalinen havaitseminen ja viestintä, 

ryhmän muodostuminen, ryhmän tavoitteet ja 

ryhmän prosessi, ryhmädynamiikka ja ryhmäsuh-

teet, ryhmien merkitys yksilön ja yhteiskunnan 

kannalta, sosiaalipsykologinen tutkimus. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 

PS7 Psykologian kertauskurssi 
Keskeiset sisällöt: psykologian kurssien keskeiset 

kohdat, ylioppilaskirjoitusten reaalikokeen psyko-

logian tehtävien tehtäväalueet, esseetyyppisen 
kirjoitelman tekeminen reaalikokeen psykologia-

oppiaineessa: vastausten analysointi, arvioinnin 

kriteerit, tehtäväharjoitukset jne., toivottavan ja 

tavoiteltavan vastauksen olemus ja tuottaminen. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 
 

 

 

Historia 
 
� PAKOLLISET KURSSIT  

HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan 
muutoksessa 

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luon-

non välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja 

globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen nä-

kökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä histo-

riallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. 

Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellis-

ten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosi-

aali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta 

nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen 

historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

HI2 Kansainväliset suhteet 
Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskei-
siä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-lu-

vun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan 

kansainvälistä politiikkaa erilaisten taloudellisten 

ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä 

teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jän-

nite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä 
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erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Kurs-

silla syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin 

ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansain-

välisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden 

tulkintaan ja arviointiin. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

HI3 Itsenäisen Suomen historia 
Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen his-
torian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 

taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nyky-

aikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suo-

men valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehitty-

minen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen 

sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä 

poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. 

Kurssilla perehdytään Suomen historian erilaisiin 

lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tie-

don käyttöön. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
 
 
� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

HI4  Eurooppalaisen maailmankuvan 
kehitys 

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aat-

teiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyt-

tisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityk-
siä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään 

kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman 

aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun koh-

teena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yh-

teiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi 
Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itäme-

ren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurs-

silla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympä-

ristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuo-

rovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elä-
mäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vai-

heissa. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympä-

ristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusme-

netelmiin. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat 
Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja 

kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä 

tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuurei-

hin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien raken-

teen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään koko-

naisvaltaisena käsitteenä̈. Kurssilla tarkastellaan 

eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kult-

tuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian 

eri aikoina. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 
� KOULUKOHTAISET KURSSIT 

HI7 Toisen maailmansodan erikoiskurssi 
Kurssi on luonteeltaan toiseen maailmansotaan kes-

kittyvä syventävien opintojen erikoiskurssi, joka poh-

jautuu historian aikaisemmilla pakollisilla kursseilla 
(HI3 ja HI4) opittuihin asioihin. 

Toisen maailmansodan historiaan perehdytään aikai-

sempaa syvällisemmin niin yleisen kuin Suomen his-

toriankin näkökulmasta. Ajallisesti kurssi painottuu 

vuosiin 1939–45, mutta sodan moninaisten taustate-

kijöiden ja seurausten tarkastelun myötä kurssilla sy-

vennytään laajemminkin 1900-luvun kansainvälisen 

politiikan ja Suomen historian kehitykseen. 

Arviointi: numeroarvostelu 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 

HI8 Historian kertauskurssi 
Historian kertauskurssi on tarkoitettu ensisijaisesti 
niille abiturienteille, jotka aikovat kirjoittaa historian 

ainereaalikokeen. Kurssi valmentaa siis opiskelijoita 

tulevaa ainereaalikoetta varten. Historian pakollisten 

kurssien (HI1–HI3) keskeisten oppisisältöjen kertaa-

misen ohella kurssilla mm. harjoitellaan erilaisten do-

kumenttien tulkintaa, perehdytään oikeaan vastaus-

tekniikkaan ja tehdään harjoitusesseitä. 

Arviointi Suoritusmerkintä (S), jonka saamiseksi 
opiskelijan pitää osallistua säännöllisesti opetuk-

seen sekä tehdä annetut tehtävät ja harjoitus-

esseet. 
Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 
 

 

Yhteiskuntaoppi 
 

� PAKOLLISET KURSSIT 

YH1 Suomalainen yhteiskunta 
Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin 

järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy 

suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, 

sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teo-

rioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat de-

mokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, 

valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansa-

laisuutta korostaen. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
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YH2  Taloustieto 
Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmär-

tämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankoh-

taista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee 

mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, 

yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla pereh-

dytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työn-

teon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion 

rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja 

ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkö-

kulmasta.  

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva 
maailma 

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliit-

tiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen ase-

maan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa 

maailmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajan-

kohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osal-
listumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä 

koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa 

painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään 

mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.  

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 
� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

YH4 Kansalaisen lakitieto  
Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja 

oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tär-

keimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähtei-

siin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasi-

oiden hoitamiseen. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 
� KOULUKOHTAINEN KURSSI  

YH5 Yhteiskuntaopin kertauskurssi 
Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin pakollisten ja 

syventävien kurssien keskeiset oppisisällöt. Lisäksi 

harjoitellaan erityyppisiin yo-tehtäviin vastaamista 
mm. harjoitusesseiden avulla, mikä kehittää opiske-

lijoiden taidollisia ja tiedollisia valmiuksia. 

Mahdollisuuksien mukaan kurssilla voidaan käsitellä 

myös juuri ajankohtaiseksi nousseita yhteiskunnal-

lisia asioita ja ilmiöitä, joita ei aikaisemmilla kursseilla 

ollut vielä käsitelty, mutta jotka saattaisivat tulla 

esille ylioppilaskirjoitusten tehtävissä. 

Arviointi Suoritusmerkintä (S), jonka saamiseksi 
opiskelijan pitää osallistua säännöllisesti opetuk-

seen sekä tehdä annetut tehtävät ja harjoitus-

esseet. 
Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 

Uskonto, ev.lut 
 

� PAKOLLISET KURSSIT  

UE1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, 
juutalaisuuden ja islamin jäljillä 

Keskeiset sisällöt: uskonto ilmiönä, uskonnon määrit-

tely ja tutkiminen, nykyajan uskonnollisuus, sekulari-

saatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus, maail-

man ja Suomen uskontotilanne, Lähi-idän monoteis-

tisten uskontojen kulttuuritausta, synty sekä niiden 

keskeiset ja yhteiset piirteet, pyhien kirjojen synty, 

asema, käyttö ja tulkintatavat juutalaisuudessa, kris-
tinuskossa ja islamissa, juutalaisuuden ja islamin si-

säinen monimuotoisuus, etiikka, elämäntapa, suhde 

yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa sekä merkitys 

länsimaiselle kulttuuripiirille, ajankohtaisia katso-

musten kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko 
Keskeiset sisällöt: kristinuskon asema ja vuorovai-

kutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla 

maailmaa, katolisen, ortodoksisen ja protestant-

tisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty, eri-

tyispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset, karismaattinen kristillisyys ja kontekstu-

aalinen teologia, kristillisperäisten uskontojen pää-

piirteet, uskonnon asema ja sen taustat eri puolilla 

Eurooppaa, ekumenia ja katsomusten dialogi, ajan-

kohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden 

taustoja 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 
 
 

� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia 
liikkeitä 

Keskeiset sisällöt: hindulainen maailmankuva ja elä-

mäntapa sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja 

vaikutukset Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja poli-

tiikkaan, Intian nykypäivän uskontotilanne, jainalai-

suuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet, buddha-

lainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden opetukset, 

suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kult-

tuureihin, Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutse-
laisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja vai-

kutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan, Kiinan 

nykypäivän uskontotilanne, shintolaisuus Japanin 

etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia 

yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa, Aasian us-

kontojen vaikutus länsimaissa, luonnonuskontojen ja 
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voodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys, uusien 

uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piir-

teitä. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

UE4  Uskonto suomalaisessa 
yhteiskunnassa 

Keskeiset sisällöt: Suomen uskontotilanne, suoma-

lainen uskonnollisuus ja sekularisaatio, uskonnol-

listen yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskun-

taan, uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomes-

sa eri aikoina, uskontojen ja katsomusten välinen 

dialogi tämän päivän Suomessa, uskonto ja uskon-

nolliset yhteisöt suomalaisessa ja yleiseurooppa-

laisessa lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuk-
senvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään 

liittyvät kysymykset, uskonnon merkitys ja näkyvyys 

julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja ta-

loudessa, uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin 

toimijoina, uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä 

ja tapakulttuurissa, uskonnottomuus, uskontokri-

tiikki, ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa, osana 

kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai 

perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskun-
nalliseen toimintaan. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

UE5  Uskonnot tieteessä, taiteessa ja 
populaarikulttuurissa 

Keskeiset sisällöt: uskonnon tutkimuksen ajankoh-

taisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla: 

uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä tai-

teentutkimus, kulttuurintutkimus ja yhteiskuntatie-
teet, uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri 

muotojen vuorovaikutus, uskonnollisten tilojen ark-

kitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaa-

jana, uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä 

eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa, Raama-

tun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkin-

tojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla, mui-

naissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalai-

sessa kulttuuriperinnössä. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE6  Uskonnot ja media 

Keskeiset sisällöt: uskonnollinen media ja median 

käyttö uskonnoissa, uskonnollisen kielen ja kuvaston 

käyttö eri medioissa, uskontojen mediajulkisuus, 

uskonnollinen media ja median hyödyntäminen 

uskonnoissa, median vaikutus uskontoilmiöihin, 

kuten asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, 

uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakenta-

minen, uskontokritiikki, uskontoon liittyvän media-

sisällön tuottaminen tai media-analyysi. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 
�  KOULUKOHTAISET KURSSIT  

UE7 Uskonnon kertauskurssi 
Kurssin tarkoituksena on syventämällä kerrata aikai-

sempien uskonnon kurssien teemoja. Syventäminen 
tapahtuu yhdistämällä uskontojen pohdinta muiden 

oppiaineiden antamiin näkökulmiin. 

Kurssin tarkoitus on myös pyrkiä valmistamaan opis-

kelijaa vastaamaan ainereaalin oppiainerajat ylit-

täviin kysymyksiin ylioppilastutkinnossa. 

Lähtökohtana kurssilla on pohtia uskonnollisen ja 

tieteellisen selittämisen eroja ja samankaltaisuuksia.  

Arviointi Suoritusmerkintä (S) 
Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

 

 

Uskonto, islam 
 

� PAKOLLISET KURSSIT 

UI1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, 
juutalaisuuden ja islamin jäljillä 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 
UI2 Maailmanlaajuinen islam 
Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 
 

�  Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT  

UI3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia 
liikkeitä 

UI4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa 

UI5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja 
populaarikulttuurissa 

UI6 Uskonnot ja media 
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Muut uskonnot 
 

Kurssit suoritetaan verkkokursseina 
 
 

Elämänkatsomustieto 
 

Kurssit suoritetaan verkkokursseina 
 

� PAKOLLISET KURSSIT 

ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen 
ajattelu 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 
ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä 
Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 
 
�  Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT  

ET3 Yksilö ja yhteisö 

ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina 

ET5 Katsomusten maailma 

ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja 
ihmiskunnan tulevaisuus 

 

 
 

Terveystieto 
 
� PAKOLLINEN KURSSI 

TE1 Terveyden perusteet 
Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen ai-

kana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan 

tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten 

toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja 

ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksente-

ossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja ar-

jen terveysosaamisen kehittäminen, mielentervey-

den suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoi-

den esille nostamien asioiden käsittely.   

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 
 

 

 

 

 

 

 

� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys 
Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja tur-

vallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen 

kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoit-

teita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ym-

päristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuk-
sia terveyteen ja toimintakykyyn.  

Ensisijainen kohderyhmä: 2.  vuoden opiskelijat  

TE3 Terveyttä tutkimassa 
Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämi-

sen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslin-

joista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. 

Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia 

ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa 

ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalai-

sena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien 

tekijöiden kriittiseen arviointiin ja pohditaan tutki-

muksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia tervey-
den edistämisessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja 

globaalisti.  

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat  
 

� KOULUKOHTAINEN KURSSI 

TE4 Kertauskurssi 
Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdolli-

simman hyvät valmiudet menestyä terveystiedon 
yo-kokeessa. Kurssilla painotetaan terveystietoa mo-

nitieteisenä oppiaineena. Kerrataan pakollisen ja sy-

ventävien kurssien keskeisiä asioita, haetaan vasta-

uksia ajankohtaisiin terveyskysymyksiin seuraamalla 

mediaa. Kurssilla käydään läpi erilaisia terveystiedon 

reaalikoetehtävätyyppejä ja harjoitellaan vastaamis-

tekniikkaa.  

Suositeltavaa on, että kurssille tulija olisi suorittanut 

BI4 eli Ihmisen biologia -kurssin. 

Arviointi Suoritusmerkintä (S) 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat  
 

 

Liikunta 
 

� PAKOLLISET KURSSIT 

LI1 Energiaa liikunnasta 
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perus-

taitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien 

harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -

lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia moni-

puolisesti käyttäen. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat  
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LI2 Aktiivinen elämäntapa 
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuk-

sien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuor-

mittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehon-

huolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia 

toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuu-

den ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat 

ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja 

fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen.  

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
 
� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

LI3  Terveyttä liikkuen – Liikunnan 
valmennuksen kurssi 

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toiminta-

kykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena 

on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä 

fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittämi-

nen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja 

toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mah-

dollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi 
käyttäen. Teemme yhteistyötä Paavo Nurmi liikunta-

lääketieteen keskuksen kanssa. Osallistumme ke-

väällä Oslossa järjestettävään maailman suurimpaan 

katujuoksuviestiin, Holmenkollstafetteniin. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

LI4 Yhdessä liikkuen - retkeilykurssi 
Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toiminta-

kyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoit-

teena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteen-

kuuluvuutta. Osallistujat suunnittelevat ja toteutta-

vat yhteisen retken (kävellen, pyöräillen tai meloen). 

Opettelemme retkeilyn perustietoja ja –taitoja (mm. 
jokamiehenoikeudet, EA, varusteet, leiriytyminen…). 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

LI5 Hyvinvointia liikkuen 
Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toi-

mintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin 

tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja li-

sätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyk-

sellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoli-

set liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuu-

den, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen il-

maisun kokemuksia. Tällä kurssilla ensisijaisena 

tavoitteena ei ole hiki. Rakennamme kurssin ai-

kana jokaiselle henkilökohtaista ideapankkia, 

josta ammentaa hyvinvointia sekä vireyttä arjen 

kiireeseen. Pienikin elämäys voi olla mullistava 

elämys! 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

� KOULUKOHTAISET KURSSIT 

Arviointi Suoritusmerkintä (S) 

LI6 Palloilukurssi: Joukkuepelit 
Jos ei palloilulajit ole tähän mennessä tulleet moni-
puolisesti tutuksi, nyt viimeistään. Ryhmällä on 

mahdollisuus vaikuttaa kurssin lajivalikoimaan. Ei 

unohdeta myöskään koulumäen ulkopuolella harjo-

itettavia lajeja. Kurssi on tarkoitettu kaiken tasoisille 

palloilijoille. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

LI7 Vanhat tanssit 
Tavoitteena on yhdessä valmistaa juhlallinen vanho-

jen tanssien päivä. Tutustutaan seuratanssien histo-

riaan käytännön kautta aina keskiajalta 1900-luvulle. 

Kurssilla kertaantuu myös moni vakiotanssin askel. 
Perehdytään myös tanssikulttuurin tapakasvatuk-

seen. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

LI8 Monipuolista liikuntaa 
Tavoitteena on tarjota oppilaalle virkistävä liikunta-

tuokio rasittavan koulutyön vastapainoksi. Ryhmä 

osin yhdessä päättää lajeja, joita kurssilla harraste-

taan. Tarjoaa mahdollisuuden omaankin treenaami-

seen koulumäellä. Fiilistellen hiki pintaan! 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat  

LI9 Get fitness! 
Tutustutaan treenaten erilaisiin aerobicin tyyleihin 

sekä koululla että vierailla saleilla. Tämän kurssin 

käynyt opiskelija kykenee vaivatta osallistumaan 

vapaa-ajan treenitunneille. Kehonhuoltoon liittyvät 
tekniikat (mm. venyttely, rentoutus) ovat myös olen-

nainen osa kurssia.  

Kurssi sopii erinomaisesti myös pojille! 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 

LI10 Laskettelu ja lautailu 
Tarkoitettu sekä vasta-alkajille että edistyneemmille 

skimbaajille! Opiskelija saa kurssilla lautailu- tai las-

ketteluopetusta omalla tasollaan. Tutustumme mah-

dollisuuksien mukaan myös ratalaskuun, temppui-

luun yms. Kurssi järjestetään matkana johonkin lähi-

seudun laskettelukeskuksista ja aiheuttaa opiskeli-

jalle kustannuksia. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 
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LI11 Tennis ja golf -kurssi 
Tutustutaan tenniksen ja golfin etikettiin sekä ope-

tellaan tavallisimmat lyönnit molemmissa lajeissa. 

Kurssi tarjoaa mm. valmiudet golfin green cardin 

suorittamiseen. Ei vaadi aikaisempaa lajikokemusta. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat  

LI12 Minun tanssini – minun elämykseni 
Tavoitteena on tutustua omaan liikkeeseen moni-

muotoisten harjoitteiden avulla. Kurssin sisältö koos-

tuu liikeilmaisusta, improvisaatiosta sekä esim. 

jazzin, showtanssin sekä nykytanssin tekniikoiden 

harjoittelusta. Käymme mahdollisuuksien mukaan 

tutustumaan lähialueiden nykytanssitarjontaan. 

Ehkä toteutamme pienimuotoisen proggiksenkin… 
Ei vaadi aikaisempaa tanssin opiskelua. Tule rohke-

asti mukaan! 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat  

LI13 Liedon lukion selviytyjät 
Haluatko testata omaa sekä henkistä että fyysistä 

selviytymistäsi turvallisessa ympäristössä? Haluatko 

kokea käsittämätöntä onnistumisen tunnetta ja 

voittajafiilistä? Valmistaudu myös kokemaan väsy-

mystä sekä epätoivoa omasta pärjäämisestäsi. Tällä 

kurssilla me-henki on huipussaan, koska ilman sitä ei 

pärjää. Kurssille ilmoittautuessasi et saa tietää kurssi-

sisällöistä etukäteen. Tiedät vain, että liikumme kol-
men eri elementin kanssa: maa, vesi, ilma. 

Kurssi suoritetaan kouluajan ulkopuolella, erikseen 

annetun aikataulun mukaisesti (suunnitelmissa viisi 

tapaamiskertaa) kevään aikana. Kurssilaisille syntyy 

pieniä kustannuksia, jotka selviävät kurssin alettua. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat  
 

 

 

Musiikki 
 

� PAKOLLISET KURSSIT 

MU1 Musiikki ja minä 
Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muu-

hun paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija ke-

hittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen 

ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään 

musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytän-

nön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkaile-

maan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuol-
toon. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 
 
  

MU2 Moniääninen Suomi 
Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiik-

kikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä 

oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä 

ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa ote-

taan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikult-

tuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiik-

kimaailmaa. Opiskelussa käytetään monipuolisia työ-

tapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musi-

soitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen 

ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen 
kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri 

musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perin-

nemusiikkiin. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat  
 
� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

MU3 Ovet auki musiikille 
Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikin 

lajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää 

musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä 

tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa 

Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja 

liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttö-

tapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, jouk-
koviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman 

rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa 

painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtä-

miseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoi-

malla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla 

sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä 

tai monialaisena projektina. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
 

 

� KOULUKOHTAISET KURSSIT 

Arviointi  Suoritusmerkintä (S) 

MU5 Yhteissoitto 

Kurssi on tarkoitettu kaikille yhteissoitosta tai Kurs-
silla harjoitellaan erityylisiä kappaleita kukin omia 

taitojaan hyödyntäen ja niitä kehittäen. Musisoin-

tia yhdessä erilaisilla kokoonpanoilla. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
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MU6 Yhteissoitto, jatkokurssi 
Kurssilla edetään vaativampiin kappaleisiin, ryh-

mässä sovitaan yhdessä harjoiteltavien kappalei-

den lista. Kukin opiskelija hyödyntää ja kehittää 

omia taitojaan. Musisointia yhdessä erilaisilla ko-

koonpanoilla. 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 

MU7 Kitarakurssi 
Opiskelija laatii yhdessä opettajan kanssa vähintään 

kuuden erityylisen kappaleen listan ja harjoittelee 

kappaleet niin, että soittaminen on sujuvaa. Tutustu-

taan erilaisiin säestystapoihin ja melodiasoittoon 

sointumerkkien, tabulatuurien tai nuottien avulla. Ei 
vaadita aikaisempaa soittotaitoa. Valittavissa akusti-

nen tai sähkökitara. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

MU8 Viihdy laulaen 
Soolo-, yhtye- ja kuorolaulamista. Erityyppisiä ää-

niharjoituksia, mikrofonilaulutekniikan harjoitte-

lua, lauluharmonian harjoittelua 2-4 - äänisesti.  

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

MU9 Viihdy laulaen 2 
Soolo-, yhtye- ja kuorolaulamista. Erityyppisiä ääni-

harjoituksia, mikrofonilaulutekniikan harjoittelua, 

lauluharmonian harjoittelua 2-4 -äänisesti.  Ajallisesti 

sama kurssi MU8:n kanssa. Opiskelija voi valita 

molemmat laulukurssit eri vuosina voidakseen 
kehittää laulutaitoaan pitkäjänteisesti. 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
 

 

 
 

Kuvataide 
 

� PAKOLLISET KURSSIT 

KU1 Kuvat ja kulttuurit 
Keskeiset sisällöt: omat kuvat identiteettien rakenta-

jina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kult-

tuuriperinnön uudistajina, vaikuttaminen omissa ja 

muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja muissa ympä-

ristöissä, erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visu-

aalisesta kulttuurista, kuvataiteen käsitteistö, kuva-
tyypit ja kuvastot, kuvalliset, sanalliset ja muut kuva-

tulkinnan keinot, taiteen, median ja muun visuaa-

lisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 
 
 

KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt 
Keskeiset sisällöt: ympäristön kuvakulttuurit identi-

teettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina, 

luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteista-

minen, palvelut, mediaympäristöt ja virtuaalimaail-

mat kuvallisen tuottamisen lähtökohtana, ympäris-

tön suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot, 

ympäristön kuvakulttuurien tulkinnan keinot, luon-

non, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 
 

 

� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

KU3 Osallisena mediassa 
Keskeiset sisällöt: mediakulttuurit identiteettien 

rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina, median 

sisällöt, tuotteet, palvelut, ilmiöt ja ympäristöt kuval-

lisen tuottamisen lähtökohtana, median käsitteistö, 

kuvatyypit ja kuvastot, mediaesitysten tulkinnan 
keinot, median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset 

Ensisijainen kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat 

KU4 Taiteen monet maailmat 
Keskeiset sisällöt: taiteen maailmat identiteettien 

rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä 

ja kulttuuriperinnön uudistajina, eri aikoina, eri ym-

päristöissä ja eri kulttuureissa tuotettu kuvataide, 

kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot, 

kuvalliset, sanalliset ja muut taiteen tulkinnan keinot, 

taiteen ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat  
 
 
� KOULUKOHTAISET KURSSIT 

KU5 Nykytaiteen työpaja 
Nykytaide, mitä kaikkea se voi olla? Tavoitteena on 

irtautua kaavojen kahleista, rikkoa rajoja ja ylittää 

kulttuurien, taiteiden ja ihmisten välisiä muureja 

työskennellen omien tai yhteisten produktioiden 

parissa. 

Arviointi Suoritusmerkintä (S) 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 

KU6 Valokuvataide 

Askel tiedostavampaan valokuvaamiseen ja valo-

kuvan ymmärtämiseen. Tutustutaan valokuva-

uksen tekniikoihin ja hyvän kuvan salaisuuksiin 

esimerkkien, esikuvien ja omien kuvaussessioiden 

kautta. 

Arviointi (tehtävien perusteella) suoritusmerkintä 
(S) tai numeroarvosana 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 
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KU7 Elokuvataide 
Liikkuvan kuvan erikoiskurssi. Perehdytään eloku-

van muotoon, sisältöihin ja tekniikoihin sekä kuvan 

että äänen osalta. Tavoitteena on myös tuottaa 

yksi tai useampi esityskelpoinen videoelokuva. 

Arviointi Suoritusmerkintä (S) 

Ensisijainen kohderyhmä: 2. vuoden opiskelijat 

KU8 Öljy- ja akryylimaalaus 
Perinteisten maalaustekniikoiden kurssi. Syvenny-

tään öljy- ja akryylivärien monimuotoiseen maail-
maan rennon omatahtisen työskentelyn kautta.  

Arviointi suoritusmerkintä (S) tai numeroarvosana 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

Opinto-ohjaus 
 

� PAKOLLISET KURSSIT 

OP1 Minä opiskelijana 
Kurssin tavoitteena on perehtyä lukio-opintojen 

käytänteisiin ja yo-tutkintoon sekä tutustua jatko-

opintomahdollisuuksiin. Kurssilla annetaan valmi-

uksia oman yo-tutkintosuunnitelman ja jatko-

opintosuunnitelman laatimiseen. 
Ensisijainen kohderyhmä:  
1. – 2. vuoden opiskelijat 

OP2 Jatko-opinnot 
Kurssin tavoitteena on perehtyä syvemmin ura-

suunnitteluun ja tutustua toisen ja korkea-asteen 

erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun 

koulutustarjontaan Suomessa ja ulkomailla. 

Kurssin aikana myös päivitetään omaa yo-tutkinto-

suunnitelmaa, tarkastellaan työelämätietoutta ja 

työnhakutaitoja. 

Ensisijainen kohderyhmä:  
2. – 3. vuoden opiskelijat 

 

Lukiodiplomit 
 

� Valtakunnalliset SOVELTAVAT KURSSIT 

KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa eri-

tyisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja 

harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvatai-

teen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija 

osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kult-

tuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tul-

kitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia 

kuvia. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opis-

kelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä 

hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja 

toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muo-

dostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itse-
arviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta 

portfoliosta. 

Diplomin suorittaminen edellyttää kirjallista 

ilmoittautumista. 

Arviointi: Numeroarviointi 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 

LILD4 Liikunnan lukiodiplomi 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa 

erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja 

harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikunnan 

lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija pohtii 
monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään 

samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikun-

nallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja 

yhteistyökykyjään. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat 

liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman 

sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi 

muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, 

erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyö-

taitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itse-

arvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta. 
Diplomin suorittaminen edellyttää kirjallista 

ilmoittautumista. 

Arviointi: Numeroarviointi 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 

MULD6 Musiikin lukiodiplomi 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukio-

aikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamises-

taan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musii-

kissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan 

ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin tai-

dollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin 

tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiik-
kiopinnoistaan ja -toiminnastaan. Musiikin lukio-

diplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäse-

nenä. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat mu-

siikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja 

osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi muodostuu 

neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen 

omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen 

näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lau-

sunto. 

Diplomin suorittaminen edellyttää kirjallista 
ilmoittautumista. 

Arviointi Numeroarvostelu 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
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TALD7 Tanssin lukiodiplomi 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityi-

sen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja har-

rastuneisuudestaan tanssissa. Tanssin lukiodip-

lomin suorittamisen tavoitteena on tukea ja ku-

vata opiskelijan pitkäaikaista tanssin opiskelua 

lukion aikana. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat 

opiskelijan valitsema tanssillinen tehtävä, sen 

valmistelu ja kirjallinen työ. Tanssillisen tehtävän 

opiskelija voi suorittaa joko esiintymällä tanssijana 

tai tekemällä koreografian. Tehtävä voi olla soolo- 
tai ryhmäteos. Tanssin lukiodiplomi on tanssillisen 

tehtävän ja tutkielman muodostama kokonaisuus. 

Diplomin suorittaminen edellyttää kirjallista 

ilmoittautumista. 

Arviointi Numeroarvostelu 

Ensisijainen kohderyhmä: 3. vuoden opiskelijat 
 
 

Teemaopinnot 
 

� Valtakunnalliset SYVENTÄVÄT KURSSIT 

TO1 Monitieteinen ajattelu 
Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajatte-

lun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppi-

ainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmotta-
maan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä 

sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden 

vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa ko-

konaisuuksissa.  

Kurssi aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja 

luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoimin-

nassa muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat 

erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttä-

vät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemi-

seen. 

TO2  Tutkiva työskentely teknologialla 
Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena 

on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esit-

tää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden 

kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän 

dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön 
tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaa-

mistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi ta-

voitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppi-

ainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. 

Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai 

useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin 

sekä aihekokonaisuuksiin. 

 

 

TO3  Osaaminen arjessa 
Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasva-

tuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opis-

kelija saa tilaisuuden tietojensa ja taitojensa sovel-

tamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. 

Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden kou-

lussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä 

yhteyttä. 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ym-

märtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja 

kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koul-
un ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa 

mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisen-

sa syventämiseen myös yhteistyössä. 

Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai 

osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen 

muualla hankittu osaaminen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Muut koulu- 
kohtaiset kurssit 

 

Digitaidot 
DIG1 Lukiolaisen digitaidot 
Pakollinen koulukohtainen kurssi  
(½ kurssi lukio-opintojen alkuun) 
Tavoitteena on hankkia opiskelussa tarvittavien 

laitteiden ja ohjelmistojen sekä toimintaympäris-

tön käyttöön liittyvät perustiedot ja -taidot. Kes-

keisiä sisältöjä ovat lukio-opintojen aikana käytet-

tävät ohjelmat, pilvipalvelu ja sähköinen oppimis-

ympäristö. Perehdytään mm. O365n, Moodlen ja 

Abitin toimintaan ja harjoitellaan sähköisissä ko-

keissa tarvittavien sähköisten työkalujen ja ohjel-

mistojen käyttöä. 
Kurssilla käytetään omia kannettavia tietokoneita. 

Arviointi: Suoritusmerkintä (S). 
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Kansainvälisyys 
Arviointi: Suoritusmerkintä (S). Suoritusmerkintä 

edellyttää aktiivista osallistumista ja annettujen 

tehtävien hyvää suorittamista. 

KV1 Kansainvälisen yhteistyön peruskurssi 
Tavoitteet: Kehittää opiskelijan kansainvälisyys-

taitoja ja kulttuurienvälisen viestinnän osaamista 

sekä tukea vieraiden kielten opiskelua ja suvaitse-

vaisuutta. 

Sisältö: Tutustutaan yhden tai useamman maan 
yhteiskuntaan, kulttuuriin ja tapoihin sekä opetel-

laan esittelemään omaa maata eri kohderyhmille 

jollain vieraalla kielellä.  Yhteistyö voi tapahtua 

sekä verkossa että opiskelijavaihtojen aikana. 

Kohderyhmä: 1. ja 2. vuoden opiskelijat 

KV2 Kansainvälisen yhteistyön jatkokurssi 
Tavoitteet: Syventää opiskelijan kansainvälisyys-

taitoja ja kulttuurienvälisen viestinnän osaamista, 

tukea vieraiden kielten opiskelua ja suvaitsevai-

suutta. 

Sisältö: Perehdytään kulttuurien välisiin eroihin, 

niiden taustoihin ja kansallisuuksien stereotypioi-
hin. Vertaillaan eri maiden yhteiskuntarakenteita. 

Kohderyhmä: 1. ja 2. vuoden opiskelijat 

KV3 Kansainvälinen projektityöskentely 
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on oppia hanketoi-

minnan perusteet suunnittelusta toteutukseen ja 

lopulta tulosten levittämiseen.   

Sisältö: Kurssin aikana toteutetaan hankemuotois-

ta yhteistyötä ulkomaisen yhteistyökoulun tai –

koulujen kanssa. Hankkeen aihe vaihtelee vuosit-

tain. 

Kohderyhmä: 1. ja 2. vuoden opiskelijat 

 KV4 Kulttuurien välinen viestintä 

Tavoite: Kurssin tavoitteena on oppia analysoi-

maan omaa viestintäkulttuuria ja vertaamaan sitä 

muihin. Kurssi myös tukee vieraiden kielten opin-
toja. 

Sisältö: Kurssilla opitaan tunnistamaan suomalai-

selle viestintäkulttuurille tyypillisiä piirteitä teo-

rian ja käytännön harjoitusten avulla. Kurssi voi-

daan toteuttaa yhdessä ulkomaisen yhteistyöop-

pilaitoksen kanssa esimerkiksi verkkohankkeena. 

Kohderyhmä: 1. ja 2. vuoden opiskelijat 
 

 

 

 

Lukion kotisivut 
KOS1 Kotisivujen tekninen toteuttaminen 
Suunnitellaan lukion omien kotisivujen teknisiä 

ratkaisuja ja toteutusta. 

KOS2 Kotisivujen sisällön tuottaminen 
Suunnitellaan lukion omien kotisivujen visuaalista 
sisältöä ja toteutusta kirjoittamisen sekä kuvaa-

misen keinoin. 

 

Tutortoiminta 

TR1 Tutortoiminta 
Tutor-kurssilla opiskelija pääsee tukemaan ja 

opastamaan uusia lukiotulokkaita koulun käytän-

teisiin ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Tutorit ovat 

myös aktiivisesti mukana yhdeksäsluokkalaisille ja 

heidän huoltajilleen järjestettävissä tempauksissa 

ja lukiomme esittelytilaisuuksissa. Kurssilla oppii 

yhteistyötaitoja ja vastuunkantamista. Lisäksi se 

antaa valmiuksia ryhmän ohjaamiseen. 

 
 

Liikunnan ohjaus 
LOH1 Liikunnanohjauksen perusteet 
Suunnitteletko tulevaisuuttasi esim. opetusalalla, 

liikunta-alalla, hoitoalalla tai muuten vain tarvitset 

ohjaustaitoja esim. harrastustesi parissa? Nyt voit 

yhdistää lukio-opintoihin ammatilliseen koulutuk-
seen tähtäävää opetusta.  

Kurssilla perehdytään liikunnanohjauksen perus-

teisiin sekä teorian että käytännön harjoitteiden 

kautta.  Pääset tutustumaan liikunnanohjaukseen 

hyvin erilaisissa ryhmissä (vauvasta vaariin). Saat 

ammattitaitoista opetusta hyvin erilasilta ammat-

tilaisilta (mm. erityisliikunnanohjaaja, liikunnan-

ohjaaja, personal trainer, liikunnanopettaja, uima-

opettaja). Voit halutessasi kouluttautua uinnin 

valvojaksi sekä uinnin apuohjaajaksi. 
Kurssin aikana rakennat itsellesi sähköistä mate-

riaalipankkia, jota voi hyödyntää myöhemmin.  

Arviointi: Numeroarviointi 

Numeroarvioinnin perustana toimivat ohjaustilan-

teet, joita toteutat valitsemissasi ryhmissä. Arvi-

ointiin vaikuttaa myös kurssin aikana tuottamasi 
itsearviointi sekä harjoitusten toteutuksesta saatu 

ohjaajapalaute.  

Liiku ry:n myöntämä todistus bonuksena. 

Ensisijainen kohderyhmä: 1.vuoden opiskelijat 
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Liedon lukion suoritusohjeet 
 

Opiskeluaika lukiossa on 2–4 lukuvuotta. Opiskelijat on jaettu ohjausryhmiin (A, B tai C).  

On syytä harkita tarkkaan luokattomuuden suomaa mahdollisuutta opiskeluajan muunteluun. Asiasta kannat-

taa keskustella ryhmäohjaajan sekä opinto-ohjaajan kanssa. Jos perustellusta syystä haluat opiskella lukiossa 

neljä lukuvuotta, neuvottele asiasta opinto-ohjaajan kanssa ja laadi toteuttamiskelpoinen kirjallinen opiske-
lusuunnitelma. 
 

Itsenäinen opiskelu    

Itsenäinen suoritus on mahdollista vain painavasta 
syystä. Kurssi suoritetaan sille opettajalle, joka opet-
taa ko. kurssia. 

Opiskelija sopii etukäteen ennen kurssin varsinaisen 

suorituksen alkamista opettajan ja rehtorin kanssa 

kirjallisesti itsenäisestä opiskelusta.  

Itsenäiseen opiskeluun kuuluu muutakin kuin pelkkä 

kirjallinen kuulustelu koeviikolla tai uusintakuuluste-

lussa. Esim.: 

− kirjojen ja artikkelien lukemista, 

− kirjallisia tehtäviä, 

− asioiden raportointia määräajoin tai 

− suoritukseen voi myös kuulua suullinen osa 

opettajan harkinnan mukaan. 

Hylättyä (arvosana 4 tai H) tai kesken jäänyttä kurs-
sia ei voi suorittaa itsenäisesti eikä etäkurssina. 

Hajautetut kurssit    

Eräät aineet opetetaan hajautettuina useammalle 

jaksolle. Opinto-ohjausta opetetaan hajautetusti si-

ten, että oppilaalla on oltava opinto-ohjauksen kurssi 

suoritettuna (4xS-merkintä) lukion päättymiseen 

mennessä. 

Opintojen keskeyttäminen 

Menettämättä opiskelupaikkaa opinnot voi keskeyt-

tää lukuvuodeksi. Lupa opintojen keskeytykseen hae-

taan kirjallisesti rehtorilta. 
Vaihto-opiskelijaksi lähtemistä suunnittelevan on 

syytä huomioida, että 

− rehtorilta haetaan etukäteen kirjallisesti hy-

väksilukupäätös vaihdossa suoritettaville opin-

noille 

− vaihto-opiskeluvuosi lasketaan lukio-opiskelu-
vuodeksi, joten käytännössä vaihdossa olleella 

opiskelijalla on jäljellä kaksi lukiovuotta koti-

maassa. 

 

 

 

Poissaolot 

Opiskelijan, joka on ilmoittautunut jollekin kurssille, 

on käytävä oppitunneilla säännöllisesti. Kaikista 
poissaoloista on huoltajan annettava luotettava 
selvitys Wilman kautta. 

Kaikkiin poissaoloihin on pyydettävä kirjallinen 
lupa. Lupa 1h – enintään 2pv:n poissaoloihin pyyde-

tään ryhmänohjaajalta ja pidemmät lukion rehto-
rilta. Luvan myöntäjä merkitsee poissaolon Wil-

maan. 

Jos lupaa poissaoloon ei ole pyydetty, se katsotaan 

luvattomaksi poissaoloksi. 

Mikäli opiskelija on sairastunut ja joutuu sen takia 
olemaan poissa koulusta, hänen on syytä ilmoittaa 

asiasta esim. soittamalla ryhmänohjaajalle, rehtorille 

(050 3722 747) tai koulun kansliaan (050 3150 299).   

Jokaisella kurssi arviointi keskeytyy, jos poissaolo-
jen kokonaismäärä nousee yli 7 oppitunnin. Tällöin 

opiskelijan suoritusta ei arvioida, eikä kurssiarvosa-

naa anneta. Kurssin suorittaminen on aloitettava 

alusta. 

• Jos poissaoloja on yli 7 juuri ennen koeviikon 
alkua, kurssi keskeytyy eikä opiskelijalla ei ole 

oikeutta osallistua kurssikokeeseen. 

• Jos poissaolojen kokonaismäärä ylittyy koe-

viikolla koepäivän poissaoloon, kurssi katso-

taan keskeytyneeksi. 

Kaikki poissaolot – niin luvalliset kuin luvattomat-
kin – lasketaan kurssin poissaoloiksi. Ainoastaan 

opiskelijahuollollisista syistä johtuvia poissaoloja ei 

huomioida kurssin kokonaispoissaolomäärissä. 

Kurssin keskeyttäminen 

Kurssien keskeytyksestä on aina tehtävä kirjalli-
nen ilmoitus hyvissä ajoin ennen kurssikoetta. 
Loppuun suoritettua ja arvosteltua pakollista tai val-

takunnallista syventävää kurssia ei voi jälkikäteen 
poistaa. 
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Kurssikokeet ja arviointi 

Kurssit arvostellaan toisistaan riippumatta. Pakollis-

ten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvo-

sana annetaan numeroin (4-10) lukuun ottamatta 

opinto-ohjauksen ja teemaopintojen kursseja, joista 
annetaan suoritusmerkintä (S=suoritettu, H = hylät-

ty).  

Valtakunnalliset soveltavat kurssit arvioidaan suori-

tusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty).  

Koulukohtaiset kurssit arvioidaan joko suoritusmer-

kinnällä tai numeroarvosanoin oppiaineen opetus-

suunnitelmassa päätetyllä tavalla (näkyy kurssiselos-

teessa). 

Kokeet järjestetään kunkin jakson lopulla koeviikon 

aikana. Koeviikolla noudatetaan muunnettua luku-

järjestystä. Myös koeviikon edellä saattaa olla jonkin 

oppiaineen koe.  

Samana päivänä voi suorittaa vain yhden aineen ko-
keen. 

Mikäli kurssin arvioinnin edellytykset eivät täyty 
eli opiskelijalta jää puuttumaan kurssikoe, jättää 
kokeessa tyhjän koepaperin tai kurssin suorittami-
nen jää muuten vaillinaiseksi, jolloin arviointia ei 
voi tehdä, opiskelijalle merkitään arvosanaksi X 
(=jätetty arvostelematta). 
Jos kurssia ei arvostella, opettaja kirjaa muistiin kurs-

sipäiväkirjaansa ja Wilmaan, mitä osasuorituksia 

edellytetään arvosanan saamiseksi tai merkitsee että 

täydentäviä suorituksia ei ole mahdollista tehdä. 

 Puuttuvat osasuoritukset on suoritettava seuraa-
van jakson loppuun mennessä uusintakoepäiviä 
tai koeviikon tyhjiä päiviä hyödyntäen, muuten 
mahdolliset jo tehdyt osasuoritukset mitätöityvät 
ja kurssi on käytävä uudelleen.  

Kurssikokeeseen uusinta- tai korotuspäivänä ilmoit-
taudutaan aina kirjallisesti ja ilmoittautumislo-
makkeelle pyydetään opettajan hyväksymiskuit-
taus. 

Vilppi tai vilpin yritys kurssin aikana tai kurssiko-

keessa johtaa AINA kurssin keskeytymiseen. Teon 
vakavuudesta riippuen myös kurinpitotoimet ovat 

mahdollisia. 

 

Opettaja selvittää jokaisen kurssin  
alkaessa arvostelun perusteet  
= mitä vaaditaan ko. kurssin  
hyväksyttyyn suoritukseen  

– kuuntele tarkasti 

Uusintakuulustelu    
Hylättyä kurssiarvosanaa (4 tai H) voi yrittää korot-

taa uusintakuulustelussa yhden kerran. 

Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilman kautta 
tai kirjallisesti kansliaan määräpäivään men-
nessä. (Kirjallisesti, jos kurssia ei ole opiskeltu uusin-

taa edeltävässä jaksossa tai jos sitä ei löydy Wilman 
uusintalistalta.) 

Samana päivänä voi suorittaa vain yhden kokeen. 

Uusintakokeeseen (arvosanalla 4 tai H) ilmoittautu-
nut, siitä ilman hyväksyttävää syytä pois jäänyt opis-

kelija saa hylätyn (4 tai H) arvosanan kyseisestä kurs-

sista. 

Korotuskuulustelu    
Korotuskokeessa voi yrittää korottaa kerrallaan vain 
yhtä hyväksyttyä kurssia, josta on arvosana 5 – 9. 

Parempi arvosana jää voimaan.  

Korotuskokeeseen ilmoittaudutaan aina kirjallisesti 
ennalta annettuun määräpäivään mennessä.  

Kurssin käyminen uudelleen 

Kurssin hylätysti tai hyväksytysti suorittanut opiske-

lija voi yrittää muuttaa kurssiarvosanaansa myös 

osallistumalla kurssille uudelleen. 

Opinnoissa eteneminen /esteet 

Opintojen etenemistä opiskelija seuraa itse, seuran-

taa tekevät myös ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja. 

Oppiaineen opiskelua ei voi jatkaa, jos opiskelija on 

saanut ko. aineen kursseista 3 hylättyä arvosanaa = 
etenemiseste 

Oppimäärän vaihto 

Siirryttäessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhy-

een, luetaan pitkässä oppimäärässä suoritettuja 

opintoja hyväksi lyhyeen siinä määrin kuin niiden ta-

voitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan ope-
tussuunnitelmassa määritetyllä tavalla. Mikäli suori-

tusta ei voida suoraan siirtää lyhyen kurssin suorituk-

siksi, ne ovat kyseisen oppiaineen muita suorituksia 

ja niistä kirjataan S-merkintä opintorekisteriin. 

Siirryttäessä oppiaineen lyhyemmästä oppimäärästä 

pidempään, menetellään saman periaatteen mukai-

sesti. Tällöin voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyt-

töjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uu-

delleen. 

Oppimäärän vaihto tehdään aina kirjallisesti. 
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Muualla suoritetut kurssit 

Muualla kuin lukioissa suoritettujen kurssien hyväksi 
lukemisesta opiskelijan kokonaiskurssimäärään tulee 
sopia rehtorin kanssa etukäteen kirjallisesti ennen 

ao. kurssin aloittamista.  

Muualla suoritetuista kursseista on toimitettava ao. op-

pilaitoksen antama kirjallinen todistus koulun kansli-

aan, jotta kyseinen suoritus voidaan kirjata opiskelijan 

suorituksiin. 

 Suoritusohjeista poikkeaminen    
Lukiossa kaikki opiskelijat opiskelevat saman opetus-

suunnitelman ja suoritusohjeiden mukaisesti.  

Lukiolainen on kuitenkin oikeutettu erityiseen tukeen, 
jonka tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, 

että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa 

opintonsa.  

Erityisen tuen piiriin luetaan kaikki sellaiset opiskelijat, 

joilla opiskelun edellytykset ovat heikentyneet pysyvästi 

tai tilapäisesti fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista 

syistä. 

Luvan suoritusohjeista poikkeamiseen myöntää 
rehtori. 

Tarvikemaksut    
Eräissä oppiaineissa (esim. KU, BI, LI) syventäviä tai sovel-

tavia kursseja suorittavat opiskelijat joutuvat itse maksa-

maan tarvike-, kopiointi-, osallistumis- yms. kustannuk-

sia. 

Luottamustehtävien hoito 

Lukion oppilaskunnan hallituksen jäsenillä on lupa olla 

pois oppitunneilta luottamustehtävänsä hoidon niin vaa-

tiessa.  

Oppitunnilta poissaolon oppilaskunnan ohjaava opettaja 

kirjaa Wilmaan etukäteen ”muu koulutyöskentely”-mer-

kinnällä, jota ei lasketa mukaan poissaolokertymään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppimäärän arviointi 

Aineen koko oppimäärän hyväksytty suorittaminen 

lukioaikana edellyttää, että opiskelija on suorittanut 
hyväksytysti oppiaineen oppimäärään sisältyvät 
kurssit eikä hylättyjä kursseja saa olla liikaa. Vaadi-
taan seuraavaa: 

Opiskelijan opiskelemia 

pakollisia ja  valtakunnalli-

sia syventäviä kursseja, 

joista hylättyjä  

kurssiarvosanoja 

 enintään: 

1 – 2 kurssia 
3 – 5 kurssia 
6 – 8 kurssia 
9 – kurssia 

0 
1 
2 
3 

Huom! Edellä olevaan ei lasketa mukaan koulukoh-
taisia eikä valtakunnallisia soveltavia kursseja. 

Oppiaineen loppuarvosana määräytyy pakollis-
ten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arit-
meettisena keskiarvona. Lisänäytöllä (koulukohtai-
set kurssit) tai opettajan harkinnalla arvosanaa voi-

daan korottaa. 

Oppiaineen erilaajuisista oppimääristä vain yhdes-
tä voi saada arvosanan/merkinnän päättötodis-

tukseen (esim. RUA/RUB). 

Opiskelija on suorittanut    lukion    oppimäärän, kun 

hän on suorittanut oppiaineiden    oppimäärät    hy-
väksytysti    ja valtakunnallisten    syventävien    kurs-
sien määrä on vähintään 10 ja    lukion    vähimmäis-
kurssimäärä 75 kurssia täyttyy.  

Valtakunnallisina syventävinä kursseina tarjottavista 

teemaopintojen kursseista, valtakunnallisista sovel-

tavista ja koulukohtaisista kursseista voidaan lukea mu-

kaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti 
suorittamat kurssit. 

Oppimäärän arvosanan korotus 

"Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin 

oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa ar-

vosanaa, on järjestettävä mahdollisuus erillisessä 

kuulustelussa arvosanan korottamiseen."  

 (Lukioasetus 810/1998, 8 § 3 mom.)  

Mikäli opiskelija osoittaa tässä kuulustelussa suurempaa 

kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvoste-
lusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee 

arvosanaa korottaa.  

Opiskelijoita voidaan ohjata käyttämään suullisia kuulus-

teluja hyväkseen ylioppilastutkinnon kokeisiin valmistau-

tumisessa. 
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Oppimäärän arvosanan muuttaminen 

Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden 

kielten oppimääristä annetaan lukioasetuksen mukai-

nen numeroarvosana. Opinto-ohjauksesta ja teema-

opintojen kursseista annetaan suoritusmerkintä.  

Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saa-

maan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista 
oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppi-
määrä käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnai-
sista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama 

oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.  

Suoritusmerkintä pyydetään kirjallisesti (lomakkeita saa 

kansliasta). Muutospyynnöt tehdään keskitetysti 3. 
lukiovuoden syksyllä, hyvissä ajoin ennen III jakson ja 

kolmosten varsinaisen koulutyön päättymistä. 

 

Arvioinnin uusiminen / oikaisu 

”- - - Opiskelija voi pyytää rehtorilta opinnoissa ete-

nemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uu-

simista kahden kuukauden kuluessa tiedon saami-

sesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori 

ja opiskelijan opettajat yhdessä.”  

(Lukiolaki 629/1998, 34 d § 1 mom.,  

muutettu lailla 958/2015) 

”Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uu-

teen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, 

aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen alue-

hallintovirasto voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota 

päätöksen, hylätä oikaisuvaatimuksen tai palauttaa 

asian rehtorille uudelleen käsiteltäväksi.”  

(Lukiolaki 629/1998, 34 d 2 mom.,  

muutettu lailla 958/2015)  

Aluehallintoviraston päätökseen, jolla on ratkaistu 

34 d §:ssä tarkoitettua asiaa koskeva oikaisuvaati-

mus, ei saa hakea muutosta valittamalla  

(Lukiolaki 629/1998, 34 e § 2 mom.,  

muutettu lailla 958/2015).  

 

 

 

 

Wilman tulosteita opiskelijalle 

Opiskelija voi tulostaa Wilmasta erilaisia koosteita 

suorituksistaan: 

Tulosteet-välilehdeltä: 

— ”Jaksotodistus”: tulostushetken suoritukset 

— ”Jaksotodistuksen X-liite”: tulosteessa näky-

vät opettajien lisätietoja-merkinnät arvoste-
lematta jätetyissä kursseissa sekä muut mer-
kinnät. 

— ”YO- ja suoritusseuranta”: tulosteesta näky-

vät ilmoittautumiset yo-kokeisiin ja mahdolli-

set aiemmat yo-arvosanat. 

 

Lomakkeet-välilehdeltä: 

— YO-kirjoituksiin ilmoittautuminen: Lomake on 

aktiivinen vain silloin kun kirjoituksiin ilmoit-
tautuminen on meneillään. 
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