SUOMEN KRISTILLINEN YHTEISKOULU

OPINTO-OPAS

OPINTOJEN YLEISET JÄRJESTELYT
Tästä oppaasta löydät tärkeimmät opiskelua koskevat periaatteet sekä voit tutustua mm. lyhyisiin kurssiselostuksiin, joista on hyötyä
henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa. Opintojen yleiset järjestelyt s. 1-7. Kurssien kuvaukset s. 8-40.

1. Nuorten lukiokoulutus kristillisessä lukiossa
Suomen kristillisen yhteiskoulun opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen lukion valtakunnallisen opetussuunnitelman
perusteita. Opiskelu on oppimateriaaleja, kurssimateriaaleja ja opiskeluvälineitä lukuun ottamatta ilmaista. Asuntolassa asumisesta
veloitetaan kohtuullinen oppilasmaksu, jonka SKYK:n johtokunta päättää vuosittain.
Nuorten lukiokoulutus koostuu yhteensä 75 kurssista. SKYK:n opetussuunnitelma sisältää valtakunnalliset pakolliset ja syventävät
kurssit tarjottavista oppiaineista, sekä paikallisia syventäviä ja soveltavia kursseja. Lukiodiplomin voi suorittaa kolmessa
oppiaineessa: liikunta, musiikki ja kuvataide. Lisäksi äidinkielessä voi suorittaa puheviestintätaitojen päättökokeen.

2. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen
Kurssitarjonta suunnitellaan opiskelijoiden kurssivalintojen pohjalta 3-vuotiseksi niin, että kaikki kurssit on opintosuunnitelman
mukaisesti mahdollista valita ainakin kerran opintojen aikana. Kutakin vuotta varten erikseen julkaistavasta kurssijärjestyksestä
löytyvät sen vuoden tarjottavat kurssit ja niiden sijoittuminen jaksoihin. Opinnot voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti myös 3,5
vuodessa tai neljässä vuodessa. Kukin opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman opintojen alussa opinto-ohjaajan
tukemana. Opintosuunnitelmassa on syytä pysytellä opintojen etenemiseksi mahdollisimman jouhevasti. Muutoksista

opintosuunnitelmaan kesken opintojen pitää aina neuvotella opinto-ohjaajan ja kyseisen aineen opettajan kanssa etukäteen.
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3. Lukuvuoden työ- ja loma-ajat
Lukuvuoden työ- ja loma-ajat löytyvät erillisestä vuosittain
jaettavasta kalenterista, Wilmasta tai koulun kotisivuilta.

4. Jaksot ja koeviikot
Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Pääsääntöisesti kurssi
pyritään suorittamaan yhden jakson aikana. Tällöin jokaisen
kurssin opetusta on kolme tuntia viikossa kuuden viikon ajan.
Joissain tapauksissa (esim. liikunta) kurssin opiskelu voidaan
hajauttaa kahdelle tai useammallekin jaksolle.
Jakson aikana opiskelijan on opetukseen osallistuen
opiskeltava vähintään kolmea kurssia, ellei hänelle ole
myönnetty lupaa keskeyttää opintonsa määräajaksi tai ellei
rehtori perustellusta syystä anna lupaa opiskella kolmea
kurssia vähempää. Mikäli opiskelija aikoo suorittaa lukion
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Opiskelijoiden tulee olla paikalla hyvissä ajoin, jotta koe
pääsee alkamaan ajallaan. Kokeeseen ei oteta sisään klo 9.00
jälkeen. Kokeesta voi poistua aikaisintaan klo 10.00.
Koetilaisuuteen tultaessa laukut jätetään luokan etuosaan.
Kännykät suljetaan ja jätetään opettajanpöydälle. Opiskelija
ottaa paikalleen vain seuraavat välineet: kynän, pyyhekumin ja
tarvittaessa laskimen sekä Maolin, jonka opettaja tarkastaa.
Kynäkotelot jätetään laukkuun. Jos opiskelijalla havaitaan
olevan asiaankuulumattomia tarvikkeita, koesuoritus hylätään
automaattisesti. Opiskelija voi käydä wc:ssä vain, kun valvoja

vaihtuu, jolloin toinen valvoja ehtii saattajaksi.

Ruokailun jälkeen alkaa seuraavan päivän kokeen preppaus.
Koeviikolla ei järjestetä pääsääntöisesti muuta opetusta.

5. Uusintakokeet

oppimäärän 13 jaksossa eli perinteisessä kolmessa vuodessa,
hänellä tulee olla jaksossa keskimäärin kuusi kurssia.

Lukuvuoden aikana järjestetään viisi uusintakoetilaisuutta,
joissa hylättyjen kurssien suorittamisen lisäksi voi suorittaa
hyväksyttyjen kurssien uusintoja sekä itsenäisesti suoritettujen
kurssien tenttejä.

Jakson lopussa on koeviikko, jolloin pidetään jakson aikana
opiskelluista kursseista kokeet. Kokeet pidetään aamupäivällä
klo 8.45 - 11.50, ellei asiasta ilmoiteta etukäteen toisin.

Uusintakokeet alkavat klo 8.45 ja päättyvät klo 11.50 (ellei
asiasta toisin etukäteen ilmoiteta), ja ne pidetään seuraavan

1

SUOMEN KRISTILLINEN YHTEISKOULU

jakson alkupuolella. Uusintakokeesta saa lähteä heti, kun on
saanut
kokeen
tehtyä.
Uusintakokeeseen
tai
suoritustilaisuuteen on ilmoittauduttava kirjallisesti kansliasta
saatavalla lomakkeella viimeistään kolme päivää ennen koetta.
Jos ilmoittautunut jää pois kokeesta, ilmoittautuminen
katsotaan suorituskerraksi, ellei hän peruuta ao. opettajalle
ilmoittautumistaan vähintään edellisenä koulupäivänä ennen
koetta klo 14.00 mennessä. Jos poisjäänti on johtunut ennalta
arvaamattomasta hyväksyttävästä syystä, ei poisjäämistä
katsota suorituskerraksi.
Hylätyn kurssiarvosanan saaneella on oikeus osallistua ko.
kurssin uusintakokeeseen korkeintaan 2 kertaa saman
lukuvuoden aikana. Jos hän ei saa hyväksyttyä suoritusta ko.
lukuvuoden aikana, hänen tulee osallistua ao. kurssille
uudelleen
seuraavana
lukuvuonna.
Ensimmäiseen

uusintayritykseen hänen tulee ilmoittautua arvostelua lähinnä
seuraavaan tai sitä seuraavaan uusintakokeeseen.

Opiskelija saa osallistua hyväksytyn kurssin uusintakokeeseen
kerran. Lukion koko oppimäärän suorittanut, alustavan
päättöarvostelun saanut opiskelija ei enää saa osallistua
hyväksytyn kurssin uusintakokeeseen.
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6. Kurssin suorittaminen etänä
Esimerkiksi nopeuttaakseen opiskeluvauhtiaan tai välttääkseen
päällekkäisyyksiä (kaksi valittua kurssia samanaikaisesti
lukujärjestyksessä) voi opiskelija sopia asiasta ao. opettajan
kanssa ja suorittaa kurssin itsenäisesti. Pääsääntöisesti kurssit

tulisi suorittaa kuitenkin lähiopetukseen osallistumalla. Jos
kurssi on tarjolla lähiopetuksena, ei sitä yleensä voi suorittaa
itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu ei ole myöskään tarkoitettu
hylättyjen kurssien suoritustavaksi.
Itsenäiseen suoritukseen kuuluu yleensä kurssikokeen lisäksi
kirjallinen osa kuten tutkielma sekä opiskelun aikana
mahdollisesti opettajan antama ohjaus. Lisäksi kielissä
mitataan opiskelijan sekä suullista kielitaitoa että kuullun
ymmärtämistaitoa.

7. Muussa oppilaitoksessa suoritettavat
kurssit
Lukion opiskelijalla on oikeus suorittaa lukion kursseja oman
koulun ulkopuolella, esim. kesälukiossa tai vaihto-oppilaana
ulkomailla. Suoritukset voidaan hyväksyä joko sellaisenaan tai
osasuorituksina opiskelijan opinto-ohjelmaan. Korvaavista
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suorituksista tulee aina sopia etukäteen opinto-ohjaajan
kanssa. Suorituksen hyväksyy rehtori.

8. Etenemisehto
Voidakseen jatkaa opintojaan opiskeltavissa oppiaineissa,
opiskelijan on suoritettava niitä hyväksyttävästi seuraavan
etenemisehdon mukaisesti:
Pakolliset ja syventävät
valtakunnalliset kurssit:
1–2 kurssia
3–5 kurssia
6–8 kurssia
9 kurssia tai enemmän

Hylättyjä kurssiarvosanoja enintään:
0
1
2
3

Kahden peräkkäisen hylätyn kurssin jälkeen tuloksellinen
oppiminen kyseisessä aineessa voi olla mahdotonta. Asiasta
tulee keskustella asianomaisen opettajan ja opinto-ohjaajan
kanssa.

9. Poissaolot
Lukiolaki 25§ määrittelee: Opiskelijan tulee osallistua

opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

Kurssin opettaja merkitsee poissaolot Wilma-ohjelmaan.
Yksittäisiä tunteja koskevat poissaolot on sovittava suullisesti
tai Wilman kautta etukäteen kyseisen aineen opettajan kanssa.
Muusta kuin sairaudesta johtuvaan poissaoloon anotaan lupa
Wilman kautta ryhmänohjaajalta, jos poissaoloaika on 1-3 vrk.
Pidempiin poissaoloihin luvan myöntää rehtori (ks. lukion
järjestyssäännöt). Poissaoloon koeviikolla ei lupaa yleensä
voida myöntää. Kurssin suoritus hylätään, a) jos luvattomia
poissaoloja on yhteensä vähintään viisi b) jos poissaoloja on
kaikkiaan yhteensä vähintään seitsemän. Perussääntönä on,
että poissaolot selvitetään mahdollisimman pian, syyn täytyy
olla hyväksyttävä ja se on todistettava luotettavasti.
Aiheellisista eli luvanvaraisista poissaoloista (sairaustapaukset,
etukäteen sovitut) voi pyytää korvaavia tehtäviä. Luvattomia
poissaoloja ei voi korvata tehtävillä. Koeviikon preppaus-, koeja mahdolliset palautustunnit lasketaan normaaleiksi tunneiksi.
Jos opiskelija sairastuu kesken koulupäivän, hänen on
ilmoitettava asiasta loppupäivän aineiden opettajille. Yli viikon
kestävistä sairaspoissaoloista on toimitettava lääkärintodistus,
muuten on vaarana että kurssisuoritus tulee hylätyksi.
Sairaspoissaolon aikana opiskelija pyrkii selvittämään
esimerkiksi aineen opettajalta kurssilla käsitellyt aiheet ja
tehtävät ja suorittaa niitä mahdollisuuksien ja voimiensa
mukaan kotona. Jos opiskelijan sairaspoissaolot jatkuvat yli

3

SUOMEN KRISTILLINEN YHTEISKOULU

viikon, on kurssien suorittamisesta keskusteltava kyseisten
aineiden opettajien kanssa ja opinto-ohjaajan kanssa.

10.

Opiskelijahuolto

Terveydenhuollosta ja opiskelijahuollosta tiedotetaan
vuosittain erikseen Wilmassa pysyvällä tiedotteella.

11.

Aine- ja kurssivalinnat

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiset kurssivalinnat
tehdään lukio-opintojen alussa. Mikäli ryhmiä ei synny tai
niitä ei voida opetusresursseista johtuen muodostaa,
opiskelijoille annetaan tilaisuus tehdä uusi valinta tai
mahdollisuus suorittaa kurssi itsenäisesti.
Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa ainevalintojaan kesken
lukuvuoden, on hänen neuvoteltava asiasta opinto-ohjaajan ja
kyseisen aineen opettajan kanssa. Aloitettu kurssi on
suoritettava loppuun. Opiskelijalla on kuitenkin aina jakson
alussa viikko aikaa tehdä muutoksia opintosuunnitelmaan eli
ilmoittautua kurssille tai vastaavasti poistua kurssilta opintoohjaajan kanssa sopien.
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12.

Arviointi

KURSSIEN ARVOSTELU
Kurssi voidaan arvostella lukioasetuksessa määritellyin
numeroin 4 (heikko), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7
(tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä) ja 10 (erinomainen).
Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan
numeroarvosanoin. Poikkeuksena tästä ovat opinto-ohjaus ja
teemaopinnot, joista annetaan suoritusmerkintä. Milloin ei
numeroarvostelua
anneta,
tulee
oppimäärän
suoritusmerkinnäksi joko suoritettu (S) tai hylätty (H). Jos
lukiokurssin korvaava opiskelu on tapahtunut muussa
oppilaitoksessa, päätetään arvostelusta kussakin tapauksessa
erikseen.
Ellei opiskelijan oppimistuloksia voida arvioida luotettavasti
kurssin opetuksen päättyessä, esim. sairaspoissaolojen tai
palauttamattomien
tehtävien
vuoksi,
kurssiarvostelua
siirretään, kunnes riittävä perusta arvioinnille on saatu, esim.
uusintakokeessa. Tällöin kurssi merkitään E (ei arvostella).
Puutteellisesta suorituksesta annettu E on suoritettava
viimeistään seuraavan kahden jakson aikana hyväksytysti,
muuten kurssi tulee käydä uudestaan (H).
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Jos opiskelija käy uudelleen hyväksytyn kurssin tai osallistuu
hyväksytyn kurssin uusintakokeeseen, hänen saavuttamistaan
arvosanoista jää parempi voimaan.
LUKION OPPIMÄÄRÄN ARVOSTELU
Lukion koko oppimäärän suorittaminen edellyttää, että:
 opiskelija on opiskellut kaikkien opinto-ohjelmaansa
kuuluvien oppiaineiden oppimäärät; yhteensä
vähintään 75 kurssia, kaikki yhteiset (pakolliset)
kurssit ja 10 valtakunnallista syventävää kurssia.
Kokonaiskurssimäärään saa laskea vain niiden
aineiden kurssit, joiden arvostelu tai suoritus on
merkitty päättötodistukseen.
 kunkin
oppiaineen
hyväksyttävästi.

kurssit

on

suoritettu

SUULLISET TENTIT (sis. oppimäärän korotustentit)
Ns. lukuloman aikana järjestetään abiturienteille suullisia
tenttejä, joita suositellaan niissä aineissa, jotka aikoo kirjoittaa.
Hyvä osaaminen voi vaikuttaa korottavasti oppimäärän
kokonaisarvosanaan.
Tenttiin
ilmoittaudutaan
rehtorin
ilmoittamana aikana tammikuussa.

Lukion oppimäärän suorittaneilla on oikeus lisäksi kirjoitusten
jälkeen huhtikuun loppuun mennessä osallistua minkä tahansa
lukuaineen korotustenttiin lukuun ottamatta niitä aineita, jotka
hän on tenttinyt ennen kirjoituksia. Tenttiin voi kuulua sekä
kirjallinen että suullinen osa. Oppimäärän loppuarvosana
korottuu, mikäli tämän koko oppimäärää mittaavan
korotustentin arvosana on parempi kuin helmikuun
väliarvostelun arvosana. Tenttiin ilmoittaudutaan kirjallisesti
yo-kokeiden aikana.

13.

Ylioppilaskirjoitukset ja -tutkinto

Koulussa pannaan toimeen syys- ja kevätlukukaudella
lakisääteisiin aikoihin ylioppilaskirjoitukset. Kokelas voi
suorittaa yo-tutkinnon yhdellä kertaa tai hajautetusti kahdella
tai
kolmella
toisiaan
seuraavalla
tutkinnon
toimeenpanokerralla keväisin ja syksyisin.
Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että kokelas on
opiskellut
vähintään
valtio-neuvoston
vuoden
2014
tuntijakopäätöksessä määrätyt asianomaisen oppiaineen
pakolliset kurssit:
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äidinkieli
A-kieli
B-kieli
matematiikka yht.
“
pitkä
“
lyhyt
biologia
maantiede
fysiikka
kemia
uskonto
psykologia
historia
yhteiskuntaoppi
terveystieto
filosofia

6 kurssia
6 kurssia
5 kurssia
1 kurssi
5 kurssia
9 kurssia
2 kurssia
1 kurssia
1 kurssi
1 kurssi
2 kurssia
1 kurssi
3 kurssia
3 kurssia
1 kurssi
2 kurssia

Koulu suosittaa opiskeltavaksi kaikki valtakunnalliset
pakolliset ja syventävät kurssit, jotta kokelas hallitsisi aineen
mahdollisimman
vankasti
hyvien
tutkintoarvosanojen
saavuttamiseksi. Esimerkiksi fysiikan ylioppilaskirjoituksista ei
voi päästä läpi vain yhden pakollisen kurssin suorittamisella,
vaikka osallistuminen sallittaisiinkin. Ylioppilastutkintoon
osallistumisesta ennen kaikkien valtakunnallisten pakollisten ja
syventävien kurssien suorittamista on keskusteltava ko.
aineen opettajan kanssa.
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Yo-tutkinto suoritetaan lukio-opintojen loppuvaiheessa.
Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista
äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme
muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen
joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe,
matematiikan koe ja yhdessä reaaliaineissa järjestettävä koe.
Vähintään yhden kokeista tulee olla oppiaineen laajaan
oppimäärään perustuva koe. Kokelas voi lisäksi sisällyttää
tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.
Epäonnistuneet ylimääräiset kokeet eivät estä ylioppilaaksi
pääsyä, mutta onnistuessaan antavat kompensaatiopisteitä.
Se, kuinka laajat ovat olleet opiskelijan opinnot jossakin
kirjoitusaineessa, ei vaikuta hänen oikeuteensa valita
haluamaansa kokeen tasoa. Kuitenkaan tutkintoon ei voi
kuulua kahta eritasoista saman aineen koetta (esim. A- ja Bruotsia).
YO-ARVOSTELU
Ylioppilaskokeet arvostellaan 7-portaisella asteikolla. Hylättyä

koetta saa yrittää uudelleen kaksi kertaa seuraavan kolmen
tutkinnon aikana. Hyväksyttyä koetta saa yrittää parantaa
kerran kutakin ilman aikarajoitusta.
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Arvosana:

Arvosanan
tuottamat
kompensaatiopistee
t:
Laudatur (L)
7
Eximia cum laude approbatur (E) 6
Magna cum laude approbatur 5
(M)
Cum laude approbatur (C)
4
Lubenter approbatur (B)
3
Approbatur (A)
2
Improbatur (I)
0
Improbatur on jaettu neljään alaryhmään: i+, i, i− ja i=.
Kompensaatiopisteitä tarvitaan yhden hylätyn arvosanan
kompensoimiseksi seuraavasti:
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i:n luokka:

Tarvittavat kompensaatiopisteet:

i+
i
ii=

12
14
16
18

VALTAKUNNALLINEN SUULLISEN KIELITAIDON KOE
Lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua vapaehtoiseen
suullisen kielitaidon kokeeseen eri kielissä. Koe arvostellaan
arvosanalla 4-10 ja siitä annetaan erillinen todistus lukion
päättötodistuksen yhteydessä. Suullinen koe järjestetään
opetussuunnitelmassa
määritellyn
suullisen
kielitaidon
kehittämiseen
painottuvan
kurssin
lopussa.
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KURSSIEN KUVAUKSET
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
ÄI1: Tekstit ja vuorovaikutus
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Erilaisia tekstityyppejä ja -lajeja analysoidaan ja verrataan
keskenään. Koska käytetään ajankohtaisia tekstejä, on helpompi
seurata oman asuinympäristön, yhteiskunnan ja maailman tilaa.
Samalla opiskellaan kontekstin vaikutusta sekä kriittistä lukutaitoa.
Opiskelija tuottaa itse samoja tekstityyppejä ja -lajeja, joihin hän
tutustuu oppitunneilla. Kirjoitetaan esimerkiksi referaatti, uutinen,
artikkeli, mielipidekirjoitus ja vastine. Kirjoittamista harjoitellaan
myös ryhmissä tai pareittain esim. Google Docsin avulla, mikä
mahdollistaa kollektiivisen prosessikirjoittamisen. Tutkitaan median
riippumattomuutta ja sananvapauden toteutumista niin
kotimaassa kuin maailmalla. Kurssilla katsotaan tv-uutisia ja
keskustellaan uutisaiheista ja mietitään, miten asiat vaikuttavat
jokaisen elämään tai lähipiiriin. Katsotaan dokumentti, josta
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voidaan tehdä pienoisdraamaa tai väittelyitä ja puheenvuoroja.
Kurssin sisältöön kuuluu Turun kaupunginkirjastoon tutustuminen
tai Turun kirjamessuilla käynti.
ÄI2: Kieli, kulttuuri ja identiteetti
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Analysoidaan, mistä kaikesta ihmisen identiteetti koostuu
ja miten stereotypiat rakentuvat. Luodaan oma identiteettikartta,
jolla pyritään tekemään opiskelija näkyväksi, miten hänen
identiteettinsä rakentuu. Tutustutaan vieraan kulttuurin
kirjallisuuteen. Syvennetään tekstien merkitystä identiteetin
peilinä, luojana ja monistajana. Tutustutaan diskurssin
käsitteeseen. Tutkitaan suomen kielen asemaa ja huomioidaan
myös S2-opiskelijoiden kielen asema. Tutkitaan kielten
elinvoimaisuutta ja mekanismeja, jotka siihen vaikuttavat.
ÄI3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Tutustutaan autenttisiin kaunokirjallisiin teoksiin
kokonaisuudessaan.
Harjoitellaan
eritoten
draamaja
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runoanalyysin kirjoittamista sekä kyseisten kaunokirjallisten
tekstien kirjoittamista. Kurssiin kuuluu teatterissa käynti.
ÄI4: Tekstit ja vaikuttaminen
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Tutkitaan erilaisten tekstien, puheiden, elokuvien ym.
argumentaatiota ja vaikuttavuutta. Ylipäätään syvennetään
aihepiirejä, joita on opiskeltu ÄI1-kurssilla. Harjoitellaan
vaikuttavan tekstin kirjoittamista yhdessä Google Docsilla,
Syvennetään diskurssin ja sananvapauden käsitettä. Analysoidaan
mm. kirjoittajan tekemiä valintoja. Jokainen opiskelija pitää
vaikuttavan puheen sekä osallistuu pari- tai ryhmäväittelyyn.
Mahdollisuuksien mukaan TS:n tai muun sanomalehden
toimittajavierailu.
ÄI5: Teksti ja konteksti
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Tutustutaan länsimaisen ja suomalaisen kirjallisuuden
historiaan. Luetaan näytteitä merkittävistä teoksista ja pidetään
puheenvuorot niistä. Puheenvuoroissa huomioidaan eritoten
tekstin
kulttuurikonteksti.
Pohditaan
nykykirjallisuuden
mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Luodaan katsaus
kolonialistiseen kirjallisuuteen. Kirjoitetaan kaunokirjallisia tekstejä,
joissa harjoitellaan erilaisia tyylejä. Analysoidaan ja tulkitaan

OPINTO-OPAS

erityylisiä kaunokirjallisia tekstejä. Opetuksessa käytetään myös
draamapedagogiikkaa aukaisemaan proosa- ja draamatekstejä.
Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä Turun kirjantalon
tai kirjailijoiden kanssa.
ÄI6: Nykykulttuuri ja kertomukset
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Syvennetään kuvan, elokuva, näytelmän ja mediatekstien
tuntemusta. Tutkitaan mediatekstien diskurssia ja popularismia,
merkityssuhteita ja argumentaatiota. Luodaan ryhmässä oma
tarina, jossa voidaan soveltaa monia työtapoja: videoinstallaatio,
kuvakollaasi,
tekstiä
jne.
Harjoitellaan
tunnista-maan
viestintäetiikan toteutumista tai sen puuttumista sosiaalisessa
mediassa, harjoitellaan eettistä viestintää omassa tekstissä.
Kurssilla käydään valokuva-näyttelyssä tai elokuvissa. Harjoitellaan
kritiikin kirjoittamista. Kurssilla kirjoitetaan itse valitsemasta
aiheesta tutkielma, honka päämääränä on osoittaa, että opiskelija
hallitsee kriittisen lukutaidon, sisällön tuottamisen eli
kirjoittamisen sekä jäsentelyn ja tyylimuotoilun.
ÄI7: Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kerrataan vaikuttamiseen liittyviä asioita kuten
argumentointia ja retorisia keinoja. Kurssilla dramatisoidaan
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puhetilanne, neuvottelu- ja kokoustilanne, harjoitellaan ex
tempore -puheita, myyntipuheita ja työhaastattelutilannetta,
puhutaan
esiintymisjännityksestä
ja
käytetään
erilaisia
draamapedagogiikan harjoitteita. Kurssin päätteeksi opiskelija voi
suorittaa halutessaan puheviestinnän kokeen (PuhVi-koe).
ÄI8: Kirjoittamistaitojen syventäminen
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Harjoitellaan erilaisia näkökulmia ja etsitään omaa tyyliä.
Käytetään erilaisia luovan kirjoittamisen harjoituksia. Harjoitellaan
pitkien tekstien kirjoittamista niin ryhmässä kuin yksinkin. Pyritään
katsomaan päivän uutiset aina tunnin alussa ja keskustellaan
uutisiin liittyvistä teemoista. Harjoitellaan ylioppilas-esseen
kirjoittamista. Tavoitteen on, että keskustelut auttavat asioiden
jäsentämisessä, mikä taas edesauttaisi oman kirjoituksen
tuottamisessa.
ÄI9: Lukutaitojen syventäminen
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Harjoitellaan erilaisten tekstien - niin kaunokirjallisten kuin
faktatekstien - analysointia ja keskustellaan tekstien sisällöstä.
Kerrataan eri tekstilajien analyysitermit. Harjoitellaan yovastausten kirjoittamista.
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ÄI10: Kielenhuollon kurssi
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Lauserakenne, pää- ja sivulauseet, lauseenvastike,
välimerkit ja tyylivälimerkit, pronominit ja korrelaatti,
omistusliitteet, verbin tempus ja modaali, rektio, tyylin arviointia,
vierassanat, lyhenteet, asiatekstin ja tieteellisen tekstin kriteerit.
ÄI11: Luovan kirjoittamisen kurssi
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi S/H
Sisältö: Kaunokirjallisuuden lajit (lyriikka, draama, proosa,
elämäkerta, sarjakuva), draamankaari, ristiriidat (vastakkaiset
voimat), dialogi, miljöökuvaus, henkilökuvaus, erilaiset kertojat,
tyyli, kerronnan koukut, erilaiset genret, palautteen anto,
sarjakuvastripin teko.
ÄI12: Klassikkokurssi
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Skandinaavinen, eurooppalainen, afrikkalainen, aasialainen
ja etelä- sekä pohjoisamerikkalainen kirjallisuus. Klassikkolista pitää
sisällään proosaa, draamaa ja lyriikkaa.
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SUOMI TOISENA KIELENÄ JA
KIRJALLISUUS
S21: Tekstit ja vuorovaikutus
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Erilaisia tekstityyppejä ja -lajeja analysoidaan ja verrataan
keskenään. Koska käytetään ajankohtaisia tekstejä, on helpompi
seurata oman asuinympäristön, yhteiskunnan ja maailman tilaa.
Samalla opiskellaan kontekstin vaikutusta sekä kriittistä lukutaitoa.
Opiskelija tuottaa itse samoja tekstityyppejä ja -lajeja, joihin hän
tutustuu oppitunneilla. Kirjoitetaan esimerkiksi referaatti, uutinen,
artikkeli, mielipidekirjoitus ja vastine. Kirjoittamista harjoitellaan
myös ryhmissä tai pareittain esim. Google Docsin avulla, mikä
mahdollistaa kollektiivisen prosessikirjoittamisen. Tutkitaan median
riippumattomuutta ja sananvapauden toteutumista niin
kotimaassa kuin maailmalla. Kurssilla katsotaan tv-uutisia ja
keskustellaan uutisaiheista ja mietitään, miten asiat vaikuttavat
jokaisen elämään tai lähipiiriin. Katsotaan dokumentti, josta
voidaan tehdä pienoisdraamaa tai väittelyitä ja puheenvuoroja.
Kurssin sisältöön kuuluu Turun kaupunginkirjastoon tutustuminen
tai Turun kirjamessuilla käynti.
S22: Kieli, kulttuuri ja identiteetti
Pakollinen
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Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Analysoidaan, mistä kaikesta ihmisen identiteetti koostuu
ja miten stereotypiat rakentuvat. Luodaan oma identiteettikartta,
jolla pyritään tekemään opiskelija näkyväksi, miten hänen
identiteettinsä rakentuu. Tutustutaan vieraan kulttuurin
kirjallisuuteen. Syvennetään tekstien merkitystä identiteetin
peilinä, luojana ja monistajana. Tutustutaan diskurssin
käsitteeseen. Tutkitaan suomen kielen asemaa ja huomioidaan
myös S2-opiskelijoiden kielen asema. Tutkitaan kielten
elinvoimaisuutta ja mekanismeja, jotka siihen vaikuttavat.
S23: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Tutustutaan autenttisiin kaunokirjallisiin teoksiin
kokonaisuudessaan.
Harjoitellaan
eritoten
draamaja
runoanalyysin kirjoittamista tai suullista esittämistä sekä kyseisten
kaunokirjallisten tekstien kirjoittamista. Kauno-kirjallisia tekstejä
suositellaan kuunneltaviksi äänikirjoina samalla kun seuraa tekstiä
kirjasta. Opiskelijat käyttävät sanaston ja kielen rakenteiden
opiskelussa
WordKive-kursseja.
Opiskelijaa
kannustetaan
tutustumaan äidin-kieliseen kirjallisuuteen ja kirjoittamaan
kaunokirjallista tekstiä omalla äidinkielellään. Kurssiin kuuluu
teatterissa käynti.
S24: Tekstit ja vaikuttaminen
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Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Tutkitaan erilaisten tekstien, puheiden, elokuvien ym.
argumentaatiota ja vaikuttavuutta. Ylipäätään syvennetään
aihepiirejä, joita on opiskeltu S21-kurssilla. Harjoitellaan
vaikuttavan tekstin kirjoittamista yhdessä Google Docsilla,
Syvennetään diskurssin ja sananvapauden käsitettä. Analysoidaan
mm. kirjoittajan tekemiä valintoja. Jokainen opiskelija pitää
vaikuttavan puheen sekä osallistuu pari- tai ryhmäväittelyyn.
Mahdollisuuksien mukaan TS:n tai muun sanomalehden
toimittajavierailu.
S25: Teksti ja konteksti
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Tutustutaan länsimaisen ja suomalaisen kirjallisuuden
historiaan. Opiskelijoita kannustetaan tutustumaan oman
kielialueen kirjallisuuteen sekä vertailemaan sitä suomalaiseen
kirjallisuuteen. Luetaan näytteitä merkittävistä teoksista ja
pidetään puheenvuorot niistä. Puheenvuoroissa huomioidaan
eritoten tekstin kulttuurikonteksti. Pohditaan nykykirjallisuuden
mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Luodaan katsaus
kolonialistiseen kirjallisuuteen. Kirjoitetaan kaunokirjallisia tekstejä,
joissa harjoitellaan erilaisia tyylejä. Analysoidaan ja tulkitaan
erityylisiä kaunokirjallisia tekstejä. Kaunokirjallisia tekstejä
suositellaan kuunneltaviksi äänikirjoina tai luettaviksi selkokielisinä
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versioina. Pääasia, että opiskelija saisi myönteisiä lukukokemuksia.
Opetuksessa käytetään myös draamapedagogiikkaa aukaisemaan
proosa- ja draamatekstejä. Mahdollisuuksien mukaan tehdään
yhteistyötä Turun kirjantalon tai kirjailijoiden kanssa.
S26: Nykykulttuuri ja kertomukset
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Syvennetään kuvan, elokuva, näytelmän ja mediatekstien
tuntemusta. Tutkitaan mediatekstien diskurssia ja popularismia,
merkityssuhteita ja argumentaatiota. Luodaan ryhmässä oma
tarina, jossa voidaan soveltaa monia työtapoja: videoinstallaatio,
kuvakollaasi,
tekstiä
jne.
Harjoitellaan
tunnistamaan
viestintäetiikan toteutumista tai sen puuttumista sosiaalisessa
mediassa, harjoitellaan eettistä viestintää omassa tekstissä.
Opiskelijoita kannustetaan tutustumaan oman kielialueen
kirjallisuuteen, kirjailijoihin ja muihin taiteilijoihin. Kurssilla käydään
valokuvanäyttelyssä tai elokuvissa. Harjoitellaan kritiikin
kirjoittamista. Kurssilla kirjoitetaan itse valitsemasta aiheesta
tutkielma, honka päämääränä on osoittaa, että opiskelija hallitsee
kriittisen lukutaidon, sisällön tuottamisen eli kirjoittamisen sekä
jäsentelyn ja tyylimuotoilun tai suullisen esittämisen.
S27: Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
Valtakunnallinen syventävä
Arviointi asteikolla 4-10
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Sisältö: Vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden
osatekijät ja ominais-piirteet. Puhuttujen tekstien erittely, tulkinta
ja arviointi. Suomen puhekielen erityispiirteitä ja kielioppia.
Esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen
ominaispiirteet ja käytänteet. Esiintymis- ja ryhmätaitojen
harjoittelu
erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
Erilaiset
asiointitilanteet. Puheviestinnän kulttuurisia piirteitä ja suomalaista
ja kansainvälistä puhekulttuuria. Kielen lausetason perusrakenteet,
peruslauseen jäsenet ja suomen kielelle ominaiset lausetyypit.
Sananmuodostuskeinojen kertausta.
S28: Kirjoittamistaitojen syventäminen
Valtakunnallinen syventävä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen,
viimeistely ja palautteen antaminen. Kirjoittamista erilaisiin
tarkoituksiin, muun muassa asia- ja asioimiskirjoittamista. Tekstin
tuottamista erilaisista aineistoista ja luovaa kirjoittamista.
Kirjoittamista materiaalin pohjalta sekä pohjatekstin tekstilajin ja
kielen havainnointia, esimerkiksi tekstin kommentointia. Kielen
rakenteita opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kielenhuollon kertaus:
muun muassa sitaattivälimerkit, lähteiden lainaaminen. Suullinen
tehtävä kurssin aiheista, esimerkiksi paneeli, keskustelu, alustus,
puheenvuoro.
S29: Lukutaitojen syventäminen
Valtakunnallinen syventävä
Arviointi asteikolla 4-10
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Sisältö: Erilajisten kaunokirjallisten ja asiatekstien sekä eri tiedonja tieteenalan tekstien lukemista. Kirjallisuudesta keskustelemista
ja kirjoittamista, oman lukukokemuksen jakamista. Kielen käsitteet
tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa. Tekstianalyysi,
tekstin rakenne, tekstilajit, intertekstuaalisuus. Vapaavalintainen
kaunokirjallinen teos, esimerkiksi oman kulttuuri-identiteetin
rakentumisen kannalta tärkeä teos. Kirjailija- tai teosesittely.
Käännösharjoitus.
S210: Suomen kielen nominit ja verbit
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla opiskellaan sanastoperheitä ja käydään läpi
suomen kielen nomini- ja verbityypit sekä niiden taivutus: yksikkö,
monikko, sijamuodot, aikamuodot ja modukset sekä kieltomuodot
S211: Suomen kielen rakenne
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Opiskellaan kielen rakenne: sanajärjestys, rektio, pää- ja
sivulause, lauseenvastikkeet ja konjunktiot.

TOINEN KOTIMAINEN KIELI
(B1-RUOTSI)
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RUB11: Minun ruotsini
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri
osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan
ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita
omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen
kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa
elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kerrataan kieliopin perusasiat ja
opitaan uusia rakenteita. Opitaan käyttämään ruotsia arkipäivän
suullisissa vuorovaikutustilanteissa ja kirjoittamaan erilaisia
viestejä. Tutustutaan ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen
kulttuuriin.
RUB12: Arkielämää Pohjoismaissa
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia käyttäen ja niistä suoriutumiseen tarvittavia
strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja
toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa
muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen
elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista,
mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla
on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation
tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
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RUB13: Kulttuuri ja mediat
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten
tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen.
Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin
kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria
kiinnostavasta näkökulmasta.
RUB14: Monenlaiset elinympäristömme
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja
tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen
elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita
tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.
RUB15: Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö:
Kurssilla
harjoitellaan
työelämässä
tarvittavia
vuorovaikutustaitoja
sekä
pohditaan
jatko-opintoja
ja
tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja
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tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua
pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.
RUB16: Viesti ja vaikuta puhuen
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa
ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan
puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää
suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla
kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään
opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
RUB17: Kestävä elämäntapa
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä
erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille.
Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä. kuten fiktiivisiä tai eifiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia
tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien
teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen
huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.
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VIERAAT KIELET
ENGLANTI A1
ENA1: Englannin kieli ja maailmani
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osaalueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan ja
arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita
englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen
osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä
moni-muotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä
kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja
tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja
kielenkäyttötarpeisiin.
ENA2: Ihminen verkostoissa
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta
vaativuudeltaan
erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa
eri
viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa.
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Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista
kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla
mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden
valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja
niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.
Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä
vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
ENA3: Kulttuuri-ilmiöitä
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden
monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia
painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä
ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä
luova toiminta.
ENA4: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Pakollinen
Suoritusjärjestys: 3. kurssin jälkeen, ennen kurssia 7
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä
lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin
kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin
keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.
Pohditaan
yksilöiden
ja
yhteisöjen
vastuita
ja
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toimintamahdollisuuksia,
kuten
ihmisoikeuskysymyksiä
vaikuttamis-mahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

ja

ENA5: Tiede ja tulevaisuus
Pakollinen
Suoritusjärjestys: 3. kurssin jälkeen, ennen kurssia 7
Arviointi: asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä
tiedonhankinnan
taitoja
hakemalla
tietoa
opiskelijoita
kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan
omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan
erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian kielenä.
aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.
ENA6: Opiskelu, työ ja toimeentulo
Pakollinen
Suoritusjärjestys: 3. kurssin jälkeen, ennen kurssia 7
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö:
Kurssilla
syvennetään
käsitystä
kielitaidosta
työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan
tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatkoopinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai
urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa.
Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään
astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.
ENA7: Kestävä elämäntapa
Valtakunnallinen syventävä
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OPINTO-OPAS

Suoritusjärjestys: ennen kurssia 8
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia
erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille.
Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten
fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai
kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten
kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta
ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

tekoa, markkinointiviestintää, liikekirjeen-vaihtoa, eri maiden liikeelämän kulttuuritietoutta.

ENA8: Viesti ja vaikuta puhuen
Valtakunnallinen syventävä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa
ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan
puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää
suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla
kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään
opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

VIERAS KIELI B2

ENA9: Työelämän englantia
Paikallinen syventävä
Suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen.
Arviointi S/H
Sisältö:
Työnhakuharjoittelua,
asiakaspalveluenglantia,
opastamista, liike-elämän ja talouden sanastoa, yritysesittelyn

ENA10: Kirjoittamisen kurssi
Paikallinen soveltava
Arviointi S/H
Sisältö: Koulukohtainen valinnainen kirjoittamisen kurssi. Kurssilla
tehdään erilaisia kirjoitusharjoituksia, tuotetaan erityyppisiä
tekstejä ja opetellaan kirjoittamisen tekniikkaa yksilö-, pari- ja
ryhmäharjoituksina.

VKB21: Elämän tärkeitä asioita
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa
elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan
opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia
kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja
etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi.
Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia
käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen
elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin,
vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
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VKB22: Monenlaista elämää
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien
mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan
pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät
viestintää kulttuurien välisessä kohtaamisissa Suomessa ja
ulkomailla.
VKB23: Ennen ja nyt
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen
toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla
mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään
liittyvistä
asioista.
Tutustutaan
erilaisiin
hyvinvointiin,
ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja
harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan
myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia
vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
VKB24: Kulttuuri ja mediat
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä

OPINTO-OPAS

Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan
kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja
medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.
VKB25: Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen
sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun
ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
VKB26: Yhteinen maapallomme
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan
kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan sekä opitaan uusia
rakenteita. Syvennetään kohdemaan kulttuurin tuntemusta.
Tutustutaan
mahdollisuuksiin
osallistua
kansainväliseen
yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat mm. luonnosta, erilaisista
asuinympäristöistä ja kestävästä elämäntavasta.
VKB27: Kansainvälinen toiminta
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
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Sisältö: Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan
kulttuurista
ymmärrystä
tutustumalla
tai
osallistumalla
kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtois-työhön tai työelämään
tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet
määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta
kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä
sovittavalla tavalla.
VKB28: Viesti puhuen ja kirjoittaen
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan
erilaisissa vuoro-vaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten
tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä
aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
VKB29: Kertauskurssi
Paikallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi: ainoastaan S/H
Sisältö: Kurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisimpiä
sisältöjä painottaen niitä asioita, jotka kulloisellekin ryhmälle ovat
ajankohtaisimpia. Tehdään monipuolisia harjoituksia ja käytetään
mahdollisuuksien mukaan aikaisempien vuosien
ylioppilaskoemateriaalia kertauksen apuna.

OPINTO-OPAS

VIERAS KIELI B3
VKB31: Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan
maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden
aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan
vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia
viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen
liittyviä ilmauksia.
VKB32: Matkalla maailmassa
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa
matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja
tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää
kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

VKB33: Elämän tärkeitä asioita
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
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Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö:
Kurssilla
harjoitellaan
vuorovaikutustaitoja
eri
viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten
jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin,
kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
VKB34: Monenlaista elämää
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien
mahdollisiin eroavaisuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan
pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät
viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja
ulkomailla.
VKB35: Hyvinvointi ja huolenpito
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen
toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla
mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään
liittyvistä
asioista.
Tutustutaan
erilaisiin
hyvinvointiin,
ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja
harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan

OPINTO-OPAS

myös teknologian ja digitalisaation
vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

tuomia

muutoksia

VKB36: Kulttuuri ja mediat
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan
kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja
medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.
VKB37: Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen
sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun
ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
VKB38: Yhteinen maapallomme
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan
kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan
mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. aihepiirit
nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä
elämäntavasta.
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VKB39: Kulttuuri ja mediat
Paikallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kannustetaan kielen käyttötilaisuuksien hyödyntämiseen
myös vapaa-ajalla. Jatketaan oppimispelien ja muiden digitaalisten
oppimismetodien käyttöä. Kannustetaan opiskelijoita tutustumaan
tai osallistumaan kansainväliseen toimintaan, josta he raportoivat
yhdessä sovitulla tavalla. mahdollisuuksien mukaan tämä
toteutetaan tekemällä yhteistyötä kielialueiden sisarkoulujen
kanssa.
VKB310: Viesti puhuen ja kirjoittaen
Paikallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kartoitetaan opiskelijoiden tasoa ja tarpeita ja räätälöidään
kurssi
niiden
perusteella.
Tehdään
runsaasti
luetunymmärtämisharjoituksia, kuunteluita ja tuotetaan itse
erilaisia tekstejä. Harjoittelemme erilaisia vuorovaikutus-tilanteita
esim. draaman keinoin.
VKB311: Vieraan kielen kertauskurssi
Paikallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10

OPINTO-OPAS

Sisältö: Kurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisimpiä
sisältöjä painottaen niitä asioita, jotka kulloisellekin ryhmälle ovat
ajankohtaisimpia. Tehdään monipuolisia harjoituksia ja käytetään
mahdollisuuksien mukaan aikaisempien vuosien
ylioppilaskoemateriaalia kertauksen apuna.

MATEMATIIKKA
PITKÄ MATEMATIIKKA
MAY1 : Luvut ja lukujonot
Pakollinen
Suoritetaan ensimmäisenä. Yhteinen pitkän ja lyhyen matematiikan
opiskelijoille.
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta.
Funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta. Lukujono. Rekursiivinen
lukujono. Aritmeettinen jono ja summa. Logaritmi ja potenssi sekä
niiden välinen yhteys. Muotoa , x ## olevien yhtälöiden
ratkaiseminen. Geometrinen jono ja summa.
MAA2 : Polynomifunktiot
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
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Sisältö: Polynomien tulo ja muotoa olevat binomikaavat. 2. asteen
yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen. 2.
asteen polynomin jakaminen tekijöihin. Polynomifunktio.
Polynomiyhtälöitä. Polynomi-epäyhtälön ratkaiseminen.
MAA3 : Geometria
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus. Sini- ja
kosinilause. Ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien
geometria. Kuvioihin ja kappaleisiin liitty-vien pituuksien, kulmien,
pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen.
MAA4 : Vektorit
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Vektoreiden perusominaisuudet. Vektoreiden yhteen- ja
vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla. Koordinaatiston
vektoreiden skalaaritulo. Yhtälöryhmän ratkaiseminen. Suorat ja
tasot avaruudessa.
MAA5 : Analyyttinen geometria
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10

OPINTO-OPAS

Sisältö: Pistejoukon yhtälö. Suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt.
Itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen. Pisteen etäisyys
suorasta.
MAA6 : Derivaatta
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Rationaaliyhtälö ja –epäyhtälö. Funktion raja-arvo,
jatkuvuus ja derivaatta. Polynomifunktion, funktioiden tulon ja
osamäärän derivoiminen. Polynomi-funktion kulun tutkiminen ja
ääriarvojen määrittäminen.
MAA7 : Trigonometriset funktiot ja lukujonot
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Suunnattu kulma ja radiaani. Trigonometriset funktiot
symmetria- ja jaksol-lisuusominaisuuksineen. Trigonometristen
yhtälöiden ratkaiseminen. Yhdistetyn funktion derivaatta.
Trigonometristen funktioiden derivaatat.
MAA8 : Juuri- ja logaritmifunktiot
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
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Sisältö: Potenssien laskusäännöt. Juurifunktiot ja -yhtälöt.
Eksponenttifunktiot ja -yhtälöt. Logaritmifunktiot ja -yhtälöt. Juuri-,
eksponentti- ja logaritmi-funktioiden derivaatat.
MAA9 : Integraalilaskenta
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Integraalifunktio. Alkeisfunktioiden integraalifunktiot.
Määrätty integraali. Pinta-alan ja tilavuuden laskeminen.
MAA10 : Todennäköisyys ja tilastot
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma. Jakauman
tunnusluvut.
Klassinen
ja
tilastollinen
todennäköisyys.
Kombinatoriikka. Todennäköisyyksien lasku-säännöt. Diskreetti ja
jatkuva todennäköisyysjakauma. Diskreetin jakauman odotusarvo.
Normaalijakauma.
MAA 11 : Lukuteoria ja todistaminen
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Konnektiivit ja totuusarvot. Geometrinen todistaminen.
Suora,
käänteinen
ja
ristiriitatodistus.
Induktiotodistus.
Kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö. Eukleideen algoritmi.

OPINTO-OPAS

Alkuluvut ja Eratostheneen seula. Aritmetiikan peruslause.
Kokonaislukujen kongruenssi.
MAA12 : Algoritmit matematiikassa
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä. Polynomien
jakoalgoritmi. Polynomien jakoyhtälö. Newton-Cotes-kaavat:
suorakaidesääntö, puolisuunni-kassääntö ja Simpsonin sääntö.
MAA13 : Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi.
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen.
Jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia.
Käänteisfunktio. Kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta.
Funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä.
Epäoleelliset integraalit. Lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden
summa.
MAA14 : Matematiikan kertauskurssi
Paikallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Lukion pitkän matematiikan eri osa-alueet, ennen kaikkea
pakolliset kurssit.
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MAA15 : Talousmatematiikka
Paikallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita
laskelmia. Taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia
malleja lukujonojen ja summien avulla.
MAA16 : Matematiikka haltuun
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys: Ensimmäisenä opiskeluvuotena
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssien MAY1 ja MAA2 aihepiirit. Matematiikan
työvälineet, teknologiat ja ohjelmistot. Kotitehtävien tekeminen
ohjatusti.

LYHYT MATEMATIIKKA
MAY1 : Luvut ja lukujonot
Pakollinen
Suoritetaan ensimmäisenä. Yhteinen pitkän ja lyhyen matematiikan
opiskelijoille
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta.
Funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta. Lukujono. Rekursiivinen

OPINTO-OPAS

lukujono. Aritmeettinen jono ja summa. Logaritmi ja potenssi sekä
niiden välinen yhteys. Muotoa , x ## olevien yhtälöiden
ratkaiseminen. Geometrinen jono ja summa.
MAB2 : Lausekkeet ja yhtälöt
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus.
Ongelmien muotoileminen yhtälöiksi. Yhtälöiden ja yhtälöparien
graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen. Ratkaisujen tulkinta ja
arvioiminen. Toisen asteen polynomi-funktio ja toisen asteen
yhtälön ratkaiseminen.
MAB3 : Geometria
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kuvioiden yhdenmuotoisuus. Suorakulmaisen kolmion
trigonometria. Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen
käänteislause. Kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden
määrittäminen.
Geometrian
menetelmien
käyttö
koordinaatistossa.
MAB4 : Matemaattisia malleja
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
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Sisältö: Lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen.
Potenssiyhtälön ratkaiseminen. Eksponenttiyhtälön ratkaiseminen
logaritmin avulla. Lukujonot matemaattisina malleina.
MAB5 : Tilastot ja todennäköisyys
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen
määrittäminen. Regression ja korrelaation käsitteet. Havainto ja
poikkeava havainto. Ennusteiden tekeminen. Kombinatoriikka.
Todennäköisyyden käsite. Todennäköisyyden laskulakien ja niitä
havainnollistavien mallien käyttöä.
MAB6 : Talousmatematiikka
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Indeksi-, kustannus-, rahaliikenne- laina-, verotus- ja muita
laskelmia. Talou-dellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia
malleja lukujonojen ja summien avulla.
MAB7 : Matemaattinen analyysi
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys: lukio-opintojen loppuvaiheessa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Graafisia ja numeerisia menetelmiä. Polynomifunktion
derivaatta. Polynomi-funktion merkin ja kulun tutkiminen.

OPINTO-OPAS

Polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen
suljetulla välillä.
MAB8 : Tilastot ja todennäköisyys II
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys: lukio-opintojen loppuvaiheessa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet.
Toistokoe. Binomi-jakauma. Luottamusvälin käsite.
MAB9 : Matematiikan kertauskurssi
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys: lukio-opintojen loppuvaiheessa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Lukion lyhyen matematiikan eri osa-alueet.
MAB10 : Matematiikka haltuun
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys: Kurssien MAY1 ja MAA2 rinnalle valittava kurssi
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssien MAY1 ja MAA2 aihepiirit. Matematiikan
työvälineet, teknologiat ja ohjelmistot. Kotitehtävien tekeminen
ohjatusti.
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REAALIAINEET

Sisältö: Solu tutkimuskohteena. Eliöt rakentuvat soluista. Solujen
lisääntyminen. Periytymisen perusteet. Solubiologinen tutkimus
laboratoriossa tai sähköisten aineistojen avulla.

BIOLOGIA

BI4: Ihmisen biologia
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Monimuoto-opiskelu mahdollista
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Energia, aineenvaihdunta ja sen säätely. Liikkuminen.
Elintoimintojen säätely. Lisääntyminen. Ihmiselimistön toimintaa
mittaava tutkimus.

BI1: Elämä ja evoluutio
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Biologia tieteenä. Solu elämän perusyksikkönä, Eliön
elinkaari. Evoluutio.
BI2: Ekologia ja ympäristö
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi: asteikolla 4-10
Sisältö: Ekologian perusteet. Ympäristöongelmat, niiden syyt ja
ratkaisu-mahdollisuudet. Kohti kestävää tulevaisuutta. Ekologiaa
tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai ympäristön
kehittämisprojekti.
BI3: Solu ja perinnöllisyys
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10

BI5: Biologian sovellukset
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Bioteknologian sovellukset ja merkitys. Mikrobiologian
sovellukset ja merkitys. Geeniteknologian sovellukset ja merkitys.
Kasvi- ja eläinjalostus. Biologian sovellusalaan liittyvä koe tai
tutkimus.
BI6: Biologian kertauskurssi
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
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Sisältö: Biologian valtakunnallisten kurssien keskeisen sisällön
kertaus
opiskelijoiden
tarpeiden
mukaisesti.
Vanhojen
ainereaalitehtävien tekeminen. Vastaus-tekniikan harjoittaminen.
BI7: Biologian työkurssi
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi: asteikolla 4-10
Sisältö: Eliöiden rakenteen, toiminnan ja perinnöllisyyden
tutkiminen kokeellisia työtapoja käyttäen. Laborointeja,
preparointeja ja kenttätyöskentelyä sekä raporttien valmistaminen.
Kurssin aihepiirit valitaan osin opiskelijoiden kiinnostuksen
mukaisesti.

MAANTIEDE
GE1: Maailma muutoksessa
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi: asteikolla 4-10
Sisältö: Maantiede tieteenalana. Luonnon järjestelmään liittyvät
keskeiset globaalit riskialueet, riskien ennakointi ja niihin
varautuminen. Luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät keskeiset
globaalit riskialueet, riskien hillintä, niihin varautuminen ja
sopeutuminen. Ihmiskunnan globaalit riskialueet ja keskeiset
kehityskysymykset.
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GE2: Sininen planeetta
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Maantieteellinen ajattelu. Maan planetaariset liikkeet ja
niistä johtuvat ilmiöt. Ilmakehä ja vesikehä liikkeessä sekä
vyöhykkeisyys. Maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot.
Luonnonmaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja
arkielämässä.
GE3: Yhteinen maailma
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Maantieteellinen ajattelu. Väestö ja asutus. Alkutuotanto ja
ympäristö. Teollisuus ja energia. Palvelut, liikkuminen ja
vuorovaikutus.
Ihmistoiminnan
alueellinen
rakenne.
Ihmismaantieteellisen
tiedon
käyttö
yhteiskunnassa
ja
arkielämässä.
GE4: Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän
kehityksen edistämisessä. Geomedia ja maantieteelliset
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tutkimustaidot. Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys.
Maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti.

FYSIIKKA
FY 1 : Fysiikka luonnontieteenä
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja
työelämässä.
Tutustuminen
perusvuorovaikutuksiin,
maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn sekä aineen
rakenteeseen. Voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja
liikeilmiöt. Tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon
rakentumisessa. Tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja
luotettavuuden arviointi.
FY2 : Lämpö
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja
kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Lämpö ja lämpötila.
Kaasujen tilanmuutokset, lämpö-laajeneminen ja paine.
Kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset
ja lämpöenergia. Mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde. Energian
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säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta. Tutkimuksen
tai ongelman-ratkaisun ideointia ja suunnittelua.
FY3 : Sähkö
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja
yhteiskunnassa. Sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki.
Yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait. Sähköteho ja Joulen
laki. Kondensaattori, diodi ja LED komponentteina. Sähköstaattinen
vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä. Sähköturvallisuus,
kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen.
FY4 : Voima ja liike
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle.
Vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti
kiihtyvä suoraviivainen liike. Newtonin lait, voimakuvio ja voimien
yhteisvaikutus. Etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja
kvalitatiivisesti väliaineen vastus. Liikeyhtälö. Momentti ja
tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa.
Liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset
törmäykset. Liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian
säilymislaki. Mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden
rajoitukset ja puutteet.
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FY5 : Jaksollinen liike ja aallot
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa. Tasainen
ympyräliike. Gravitaatiovuorovaikutus. Harmoninen voima ja
värähdysliike. Aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen.
Aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja
seisovat aallot. Ääni aaltoliikeilmiönä. Mallien ja simulaatioiden
suhde todellisuuteen.
FY6 : Sähkömagnetismi
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa.
Magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä.
Varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä.
Sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin
laki. Generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto
sähkövirran avulla. Sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon
heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio. Tutkimuksen
tai ongelmanratkaisu-prosessin jäsennetty kuvaaminen.
FY7 : Aine ja säteily
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
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Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen.
Energian
kvantittuminen.
Sähkömagneettisen
säteilyn
kvantittuminen ja fotonit. Aaltohiukkas-dualismi. Atomiytimen
rakenne. Ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä
energian ja massan ekvivalenssi. Radioaktiivisuus ja hajoamislaki.
Säteily-turvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö. Tiedonhankinta,
esittäminen ja arviointi.
FY8 : Fysiikan kertauskurssi
Paikallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10, halutessa S
Sisältö: Fysiikan pakollisen ja valtakunnallisten syventävien kurssien
keskeiset sisällöt. Aikaisemmat ylioppilastehtävät, korkeakoulujen
pääsykoetehtävät ja muu oppiaineen hallintaa edistävä materiaali.
FY9 : Työkurssi
Paikallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10, halutessa S
Sisältö: Ohjelmoituja töitä fysiikan 1-5 kurssien alueilta. Itsenäisesti
suunniteltu mittausjärjestely ja mittauksen suorittaminen liittyen
kurssien 1-5 aihealueisiin. Fysiikan tutkimusmenetelmien
kokeellisuus
ja
mallinnukset.
Kokeellisen
työskentelyn
mittaustaitojen, analyysin ja raportointitaitojen syventäminen.
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KEMIA
KE1: Kemiaa kaikkialla
Pakollinen
Arviointi: asteikolla 4-10
Sisältö: Kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja
työelämässä. Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä
pääpiirteissään. Alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia.
Aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen,
kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla. Kysymykset
tiedonhankinnan lähtökohtana. Turvallinen työskentely, aineen
erotusmenetelmät,
aineiden
ominaisuuksien
tutkiminen,
havainnointi ja johtopäätösten tekeminen.
KE2: Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta.
Orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja
typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen
erilaisilla malleilla. Avaruusrakenne ja isomeria. Orgaanisten
yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla.
Ainemäärä ja pitoisuus. Työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä
liuosten valmistus. Aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten
spektroskopia.
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KE3 : Reaktiot ja energia
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta.
Kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen.
Epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden
sovelluksia. Aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen
yksinkertainen laskennallinen käsittely. Energian häviämättömyys
kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki. Kaasujen
ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö. Reaktioiden
tutkinen
kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten
käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen.
KE4: Materiaalit ja teknologia
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa. Metallien
ja polymeerien ominaisuudet, Käyttö ja elinkaari. Atomin
ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden
jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä. Hapetusluvut ja hapetuspelkistysreaktiot. Sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja,
normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi. Kemiallisten
reaktioiden laskennallinen soveltaminen. Tutkimuksen tai
ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu. Yhteistyön rooli
kemiallisen tiedon tuottamisessa.
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KE5 : Reaktiot ja tasapaino
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä.
Homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan
vaikuttaminen. Happo- ja emästasapaino, vahvat ja heikot
protolyytit, puskuriliuokset. Tasapainoon liittyvät graafiset
esitykset. Homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen
käsittely. Tutkimus-tulosten ja -prosessin arviointi.
KE6 : Kemian kertauskurssi
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys viimeisenä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla kerrataan aikaisemmilla lukiokursseilla opittuja
asioita ja painotetaan mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden
valitsemia osa-alueita.

FILOSOFIA
FI1: Johdatus filosofiseen ajatteluun
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
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Arviointi asteikolla 4-10 tai S/H
Sisältö: Mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen
ajattelun luonne filosofian perinteessä ja ajankohtaisiin ongelmiin
sovellettuna. Johdon-mukaisen argumentaation ja pätevän
päättelyn perusteet ja niiden harjoitteleminen suullisesti ja
kirjallisesti. Keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja:
henki ja aine, vapaus ja välttämättömyys, käsitteellinen ja
empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen. Tiedon ja informaation,
arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen ero.
Tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä
muodostetaan, koetellaan ja perustellaan joissain lukion
oppiaineissa.
FI 2: Etiikka
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka;
hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteet.
Moraalin luonne normi-järjestelmänä ja sen ero juridisiin ja
tapanormeihin perustuviin järjestelmiin, moraalinen relativismi.
Filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä
sekä hyvästä elämäntavasta. Etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut:
ihmissuhteet ja elämänvalinnat. Eläimiä ja ympäristöä koskevia
eettisiä kysymyksiä.
FI3: Yhteiskuntafilosofia
Valtakunnallinen syventävä
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Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö:
Yhteiskuntajärjestyksen
ja
yhteiskunnallisten
instituutioiden olemassaolo ja oikeuttaminen: yksilö- ja
yhteisökeskeiset
teoriat
yhteiskunnasta,
yhteiskuntasopimusteoriat. Oikeudenmukaisuuden eri muodot, niiden
perusteleminen ja soveltaminen. Vallan käsite ja muodot, vallan
oikeuttaminen, demokratian muodot ja kilpailijat, anarkismi.
Työnjako, talous ja hyvinvointi, talouden toimintaperiaatteiden ja
omistamisen oikeuttaminen. Poliittiset ihanteet ja niiden
toteuttaminen: vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus; konservatismi,
liberalismi ja sosialismi; kansallisvaltiot ja globaali näkökulma.
Yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden ratkaiseminen:
oikeus-valtio ja sen vaihtoehdot, yhteiskuntajärjestyksen
luhistuminen - sodat, sisällissodat, terrori sekä holokausti ja muut
kansanvainot yhteiskunta-filosofisina ongelmina. Ajankohtaisia
yhteiskunta-filosofisia kysymyksiä: sukupuolen rakentuminen,
informaatioteknologia, kulttuurien kohtaaminen, kestävän
tulevaisuuden rakentaminen.
FI4: Tieto, tiede ja todellisuus
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia
käsityksiä
metafysiikan
luonteesta
ja
todellisuuden
perusrakenteesta. Olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys,
oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaalinen ja
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virtuaalinen. Todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen.
Totuuden luonne ja totuusteoriat. Tiedon mahdollisuus ja rajat,
tiedon oikeuttaminen. Tieteellisen tutkimuksen luonne ja
menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön, tutkimusaineiston,
mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde.
Selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa
tieteissä: tietäminen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta.

PSYKOLOGIA
PS1: Psyykkinen toiminta ja oppiminen
Pakollinen
Suoritetaan ensimmäisenä
Arviointi asteikolla 4-10 tai S/H
Sisältö: Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta.
Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan.
Perehtyminen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus,
jännittäminen, riippuvuudet, syömis-käyttäytyminen, sosiaalinen
vuorovaikutus, onnellisuus tai rakkaus. Opiskelu ja oppiminen
psykologian näkökulmista. Psykologisen tiedon muodostuminen.
PS2: Kehittyvä ihminen
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
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Sisältö: Kehityksen tutkiminen. Kehityksen osa-alueet ja niihin
vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa. Nuoruusiän
psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet. Kehityksen jatkuvuus
elämänkaaren aikana. Kehitykseen vaikuttavat biologiset ja
sosiokulttuuriset tekijät.
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hyvinvoinnin osatekijöinä. Stressi, kriisit ja niistä selviytymisen
keinot. Keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito.
Mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä. Sosiaalisen
ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille.

PS3: Tietoa käsittelevä ihminen
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja
havaintokehä. Kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen
perusta.
Kognitiivisen
psykologian
ja
aivotutkimuksen
tutkimusmenetelmiä. Havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti
kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta.
Jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon
tarkasteleminen, esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus.

PS5: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Persoonallisuuden määrittely. Persoonallisuuden pysyvyys
ja muuttuvuus. Vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa,
persoonallisuuden selittämisen mallia tai näkökulmaa, kuten
sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psykologia,
temperamenttiteoria tai piirreteoria. Yksilöllisten erojen
tutkiminen. Tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön
toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa. Kulttuurin
vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen
toimintaan.

PS4: Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Tunteiden muodostuminen ja vähintään yhden tunteen
biologinen perusta. Tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena.
Tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus. Tunteiden
merkitys itseymmärryksen välineenä. Psyykkinen hyvinvointi ja
psyykkisen tasapainon ylläpitäminen. Uni ja nukkuminen

PS6: Minä ja muut
Soveltava
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi S/H
Sisältö:
Minäkäsityksen
tutkimista.
Omaan
tunteiden
tunnistamiseen
ja
tunteiden
säätelyyn
tutustumista.
Ongelmanratkaisutaidot sosiaalisissa suhteissa. Tavanomaisten ja
haasteellisten elämäntilanteiden pohdintaa (mm. itsenäistyminen,
seurustelu,
seksuaalisuus,
ristiriidat,
assertiivisuus,
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stressinkäsittely). Aiheisiin perehtyminen tapahtuu aktiivisin ja
kokemuksellisin keinoin ja ryhmämenetelmiä hyväksikäyttäen.
PS7: Psykologian kertauskurssi
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen
Arviointi S/H
Sisältö: Lukion psykologian valtakunnallisten kurssien sisältöjen
kertaus opiskelija-lähtöisten toiveiden mukaisesti. Reaalikokeen
tehtävätyyppien kertaaminen ja harjoittelu. Hyvän esseemuotoisen
reaalivastauksen harjoittelu. Psykologian valtakunnallisten kurssien
sisältöjen yhteys ajankohtaisiin aiheisiin.

HISTORIA
HI1: Ihminen, ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
Pakollinen
Suoritusjärjestys ensimmäisenä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö:
Historia
tieteenalana.
Pyyntikulttuureista
korkeakulttuureihin ja kauppa-valtioihin. Keskiajan talous ja
yhteiskunta. Maailmantalouden syntyminen. Teollistumisen
edellytykset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset.
Modernin kulutusyhteiskunnan kehitys ja talouskasvun rajat.

OPINTO-OPAS

Pakollinen
Suoritusjärjestys vapaa.
Arviointi asteikolla 4-10.
Sisältö: Kansainvälisen politiikan perusteet. Kansallisvaltioiden
huippukausi ja maailmansotien aika. Jakautunut maailma.
Keskinäisriippuvuuksien maailma.
HI3: Itsenäisen Suomen historia
Pakollinen
Suoritusjärjestys vapaa.
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Miten Suomesta tuli Suomi? Suomen itsenäistymisprosessi
ja itsenäisyyden alkuvuodet. Suomi kansainvälisissä konflikteissa.
Kohti nykyistä Suomea.
HI4: Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Antiikin kulttuuripiiri. Keskiajan kulttuuri. Uuden ajan
murros. Valistuksen aikakausi. Aatteiden ja teollistumisen aika.
Monimuotoinen nykyaika.
HI5: Ruotsin itämaasta Suomeksi
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa.
Arviointi asteikolla 4-10

HI2: Kansanväliset suhteet
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Sisältö: Suomen alue ennen ristiretkiä. Keskiaika. Uusi aika. Ruotsista
Venäjän osaksi.
HI6: Maailman kulttuurit kohtaavat
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa.
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet. Kurssilla
tarkasteltavaksi kohteeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista:
Amerikan
alkuperäis-kulttuurit,
Australian
ja
Oseanian
alkuperäiskulttuurit, Aasian kulttuurit, Afrikan kulttuurit, arktiset
kulttuurit, Latinalaisen Amerikan kulttuurit, Lähi-idän kulttuurit.
HI7: Historian ja yhteiskuntaopin kertauskurssi
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa.
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Lukion historian ja yhteiskuntaopin valtakunnallisten kurssien
sisältöjen kertaus opiskelijalähtöisten toiveiden mukaisesti.
Reaalikokeen tehtävätyyppien kertaaminen ja harjoittelu. Hyvän
esseemuotoisen
reaalivastauksen
harjoittelu. Historian ja
yhteiskuntaopin valtakunnallisten kurssien sisältöjen yhteys
ajankohtaisiin aiheisiin.

YHTEISKUNTAOPPI

OPINTO-OPAS

YH1: Suomalainen yhteiskunta
Pakollinen
Suoritusjärjestys ensimmäisenä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Suomalaisen yhteiskunnan rakenne. Oikeusvaltio ja sisäinen
turvallisuus. Hyvinvointi ja tasa-arvo. Valta, vaikuttaminen ja
päätöksenteko. Demokratia ja muut poliittiset järjestelmät.
Suomen kunnallinen ja valtiollinen päätöksen-tekojärjestelmä.
Kansalaisyhteiskunnan vaikuttamiskeinot: vaalit, puolueet,
järjestötoiminta ja aktiivisen kansalaisuuden merkitys. Muuttuva
mediakenttä.
YH2: Taloustieto
Pakollinen
Suoritusjärjestys vapaa.
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kansantalous ja yksilön talous. Markkinat, suhdanteet ja
talouselämä. Talouspolitiikka. Kansainvälinen talous ja Suomi.
YH3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
Pakollinen
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti. Euroopan
yhdentymisen tavoitteet ja toiminta. Turvallisuus ja tulevaisuuden
muuttuvat haasteet.
YH4: Kansalaisen lakitieto
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Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Lakitiedon perusteet. Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet.
Rikos- ja prosessioikeus.
YH5: Historian ja yhteiskuntaopin kertauskurssi
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa.
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Lukion historian ja yhteiskuntaopin valtakunnallisten kurssien
sisältöjen kertaus opiskelijalähtöisten toiveiden mukaisesti.
Reaalikokeen tehtävätyyppien kertaaminen ja harjoittelu. Hyvän
esseemuotoisen
reaalivastauksen
harjoittelu. Historian ja
yhteiskuntaopin valtakunnallisten kurssien sisältöjen yhteys
ajankohtaisiin aiheisiin.

USKONTO
UE1: Uskonto ilmiönä - kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin
jäljillä
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen.
Nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja

OPINTO-OPAS

uskonnonvapaus. Maailman ja Suomen uskontotilanne. Lähi-idän
monoteististen uskontojen kulttuuri-tausta, synty sekä niiden
keskeiset ja yhteiset piirteet. Pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja
tulkintatavat juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa.
Juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, etiikka,
elämäntapa, suhde yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa sekä
merkitys länsimaiselle kulttuuri-piirille. Ajankohtaisia katsomusten
kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä.
UE2: Maailmanlaajuinen kristinusko
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin
kanssa eri puolilla maailmaa. Katolisen, ortodoksisen ja
protestanttisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty,
erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikeutukset.
Karismaattinen kristillisyys ja kontekstuaalinen teologia.
Kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet. Uskonnon asema ja sen
taustat eripuolilla Eurooppaa. Ekumenia ja katsomusten dialogi.
Ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja.
UE3: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä tai lukion tarjoamassa
järjestyksessä.
Arviointi asteikolla 4-10
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Sisältö: Hindulainen maailmankuva ja elämäntapa sekä
hindulaisuuden moni-muotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin,
yhteiskuntaan ja politiikkaan. Intian nykypäivän uskontotilanne.
Jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet. Buddhalainen
elämäntapa sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja
keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin. Kiinan vanhan
kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet
ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan. kiinan
nykypäivän uskontotilanne. Shintolaisuus Japanin etnisenä
uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteis-kuntaan ja
politiikkaan Japanissa. Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa.
Luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys.
Uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä.
UE4: Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä tai lukion tarjoamassa
järjestyksessä.
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja
sekularisaatio. Uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde
yhteiskuntaan. Uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri
aikoina. Uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän
Suomessa. Uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja
yleiseurooppalaisessa lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät
kysymykset. uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla,
politiikassa, työelämässä ja taloudessa. Uskonnolliset yhteisöt

OPINTO-OPAS

kolmannen sektorin toimijoina. Uskonto yksilöiden ja perheiden
elämässä ja tapakulttuurissa. Uskonnottomuus, uskontokritiikki ja
uskonnoton tapakulttuuri Suomessa. Osana kurssia voidaan
toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen
yhteisön yhteis-kunnalliseen toimintaan.
UE5: Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä tai lukion tarjoamassa
järjestyksessä.
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja
menetelmiä eri tieteenaloilla: uskontotieteen ja teologian eri
tutkimusalat sekä taiteentutkimus, kulttuurintutkimus ja
yhteiskuntatieteet. Uskonnon, taiteen ja populaari-kulttuurin eri
muotojen vuorovaikutus. Uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri
uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana. Uskonnollisia teemoja,
symboliikkaa
ja
myyttejä
eri
taidemuodoissa
ja
populaarikulttuurissa. Raamatun kertomusten ja kristillisen opin
erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla.
Muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa
kulttuuriperinnössä.
UE6: Uskonnot ja media
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä tai lukion tarjoamassa
järjestyksessä.
Arviointi asteikolla 4-10
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Sisältö: Uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa.
Uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa. Uskontojen
mediajulkisuus. Uskonnollinen media ja median hyödyntäminen
uskonnoissa. Median vaikutus uskonto-ilmiöihin, kuten asenteet ja
uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja
rauhan rakentaminen, uskontokritiikki. Uskontoon liittyvän
mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi.
UX7: Kristityn identiteetti
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla 4-10 tai S/H
Sisältö: Keskeiset käsitteet (esim. kolminaisuus, armo,
vanhurskauttaminen, usko, pelastus, helvetti, pyhä henki, kaste,
seurakunta ja eskatologia). Evankeliumien Jeesus ja Jeesus
historiallisena henkilönä. Jeesuksen esimerkki ja opetukset
lähimmäisen kohtaamisesta ja rakastamisesta. Eettinen pohdinta
Raamatun näkökulmasta. Kristilliseen elämäntapaan tutustuminen
ja sen perusteet Raamatussa.
UX 8: Mitä on adventismi?
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla 4-10 tai S/H
Sisältö: Adventismin ja vapaan kristillisyyden historia.
Adventtikirkon kulttuuriset erityispiirteet. Adventismin nykytilan ja
merkityksen arviointi ja pohdinta. Adventistinen eskatologia ja

OPINTO-OPAS

muut teologian erityispiirteet. Adventistinen uskonnonfilosofia ja
adventistinen identiteetti.
UX 9: Raamatun tutkimisen perusteita
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla 4-10 tai S/H
Sisältö: Keskeisimmät Raamatun tulkintaperiaatteet (esim.
pelastushistoriallinen, allegorinen, historiallinen, eskatologinen ja
feministinen).
Suomenkieliset
raamatunkäännökset,
sekä
historialliset että nykykäännökset. Keskeisimmät englanninkieliset
raamatunkäännökset, esimerkiksi King James, NIV, Good News.
Raamatun kreikkaa ja hepreaa tekstiesimerkkien avulla. Syventävä
tutkimus Raamatun esimerkkikirjoista (UT ja VT).
UX10: Avustusprojektit
Soveltava
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi S/H
Sisältö: Osallistuminen avustusprojektin suunnitteluun ja
toteutukseen. Avustusjärjestöt Suomessa ja maailmalla.
Lähimmäisen
rakkauden
teologia
Raamatussa.
Oman
auttamistavan löytäminen ja harjoittelu. Vastuullinen ja aktiivinen
kansalaisuus.
UX11: Lasten ja varhaisnuorten ohjaaminen
Soveltava
Suoritusjärjestys vapaa, itsenäinen suoritus
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Arviointi S/H
Sisältö: Uskontokasvatuksen perusteisiin tutustuminen. Lapsuus ja
varhaisnuoruus uskonnollisen identiteetin näkökulmasta. Lasten ja
varhaisnuorten ohjaajan käytännön työkalupakin kartuttaminen.
Lasten tai varhaisnuorten ohjatun toiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen osallistuminen. Erilaiset uskonnolliset perheet,
suvaitsevaisuus ja vakaumuksen kunnioittaminen.

TERVEYSTIETO

OPINTO-OPAS

Suoritetaan numerojärjestyksessä.
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Perimän, luonnonympäristöjen ja rakennetun ympäristön
sekä psykososiaalisen ympäristön ja yhteisöjen terveysvaikutukset.
Terveys ja elämänkulku, kuolema osana elämänkulkua.
Ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki. Seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet
sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys. Mielenterveyttä suojaavat ja
kuormittavat tekijät. Erilaiset kriisit ja niiden kohtaaminen.
Työhyvinvointi ja ergonomia. Turvallisuus ja väkivallan ehkäisy.
Media- ja kulttuuriympäristön ja terveysviestinnän merkitys ja
kriittinen tulkinta.

TE1: Terveyden perusteet
Pakollinen
Suoritetaan numerojärjestyksessä.
Arviointi: S/H, suorittaessa ainoastaan 1. kurssi, muuten asteikolla
4-10.
Sisältö: Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja
työkyky: terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja
lepo, seksuaaliterveys, opiskeluhyvinvointi. Omasta terveydestä
huolehtiminen ja muut itsehoito-valmiudet sekä hätäensiapu.
Riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja
nettiriippuvuus. Kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit.
Terveyttä, terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä
biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja.

TE3: Terveyttä tutkimassa
Valtakunnallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä.
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun
yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, terveyskäsitysten ja
teknologian kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen.
Terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, muutos ja yhteydet väestön
terveyteen sekä keskeiset terveys- ja sosiaalipalvelujen toimijat.
Terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maailmalla,
terveyserojen kaventaminen. Terveyden ja terveyskäyttäytymisen
tutkiminen. Keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja
oikeudelliset
kysymykset,
potilaan
oikeudet.
Globaalit
terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen.

TE2: Ihminen, ympäristö ja terveys
Valtakunnallinen syventävä

TE4: Terveystiedon kertauskurssi
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OPINTO-OPAS

Paikallinen syventävä
Suoritetaan numerojärjestyksessä.
Arviointi S/H
Sisältö: Kurssilla kerrataan pakollisten ja syventävien kurssien
keskeisiä sisältöjä. Kurssin opetus toteutetaan pääasiassa
ryhmäkeskusteluna, sekä lisäksi harjoitellaan terveystiedon esseekysymyksiin vastaamista edellisten vuosien ylioppilaskirjoitusten
kysymysten perusteella. Kurssilla harjoitetaan lisäksi esseekirjoituksen yleisiä tekniikoita.

Suoritusjärjestys eri vuotena kuin LI1
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien
arviointi, hengitys- ja verenkieroelimistöä kuormittava liikunta,
lihaskuntoharjoittelu ja kehon-huolto. Opiskelijat ohjataan
havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen
aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat
ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti
aktiivisen arjen toteuttamiseen.

TAITOAINEET

LI3: Terveyttä liikkuen
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn
liittyviä taitoja ja tietoja. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman
suunnittelua ja toteutusta. Liikunta-suunnitelmaa toteutetaan
mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.

LIIKUNTA
LI1: Energiaa liikunnasta
Pakollinen
Suoritusjärjestys eri vuotena kuin LI2
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen
soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri
liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön
mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen.
LI2: Aktiivinen elämäntapa
Pakollinen

LI4: Yhdessä liikkuen
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn
osa-alueen
taitoja
ja
tietoja.
Työtavoissa
painottuu
opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja
yhteistoiminta. Kurssin sisältönä voi olla jokin yhdessä toteutettava
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liikunta, kuten vanhojenpäivän tanssit tai muu projektiluonteinen
kokonaisuus.
LI5: Hyvinvointia liikkuen
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys ei yhtäaikaisesti LI6 kanssa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn
osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea
opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja
elämyksellisten
liikuntakokemusten
kautta.
Monipuoliset
liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen
pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia.
LI6: Opin ja ohjaan
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys ei yhtäaikaisesti LI5 kanssa
Arviointi S/H, pyynnöstä asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla valmennetaan opiskelija eri liikuntakerhojen
vetämiseen. Kurssin ensimmäisellä viikolla suunnitellaan kurssin
toteutus yhdessä opettajan kanssa. Opettaja tukee ja opastaa
opiskelijoita liikuntakerhojen järjestämisessä. Valitut lajit käydään
läpi yksityiskohtaisesti, jotta opiskelija saa varmuuden ohjattavista
lajeista ja aktiviteeteista.
LI7: Liikkuen luonnossa
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa

OPINTO-OPAS

Arviointi: S/H, pyynnöstä asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla toteutetaan kaksi viikonlopun mittaista vaellusta
tai yksi pidempi vaellus. Kurssiin sisältyy teoriaa sekä käytännön
vaellukset, jotka opiskelijat sekä opettaja ovat yhdessä
suunnitelleet. Pääosassa ovat retkeilytaidot, ensiapu ja
luonnontuntemus. Kurssi voidaan toteuttaa yhteistyössä biologian
tai maantiedon opetuksen kanssa.
LI8: Hyötyä ja iloa liikunnasta
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi: S/H, pyynnöstä asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssi toteutetaan koulun kampuksella. Kurssi koostuu
vuodenajasta riippuen seuraavista hyötyliikunta-muodoista:
marjastus, sienestys, omenoiden poiminta ja hyödyntäminen,
haravointi, siivous, ehostus sekä mahdollisesti kampuksen
kunnostustyöt ja rakennustyö ammattilaisten ohjauksessa ja
valvonnan
alaisuudessa.
Kurssilla
tutustutaan
erilaisiin
hyötyliikuntamuotoihin ja pyritään soveltamaan niitä myös omassa
arjessa.
LI9: Maila- ja pallopelit haltuun
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Itseopiskelu ei mahdollista
Arviointi: S/H, pyynnöstä asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla tutustutaan toiveiden mukaisesti uusiin maila- tai
pallolajeihin. Opiskelijat valitsevat yhden lajin johon he syventyvät
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ja tekevät siitä lajikohtaisen portfolion. Portfolio esitellään kurssin
lopussa. Kurssilla käydään läpi mm. tennis, sulkapallo, pöytätennis,
jalkapallo, koripallo, lentopallo, käsipallo, pesäpallo, salibandy,
lacrosse ja futsal.
LI10: Liikunta harrastuksena
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa, Kurssin suoritetaan itsenäisesti
etäopintona
Arviointi: S/H
Sisältö: Kurssi suoritetaan itsenäisesti, mutta aktiivisen
harrastuneisuuden kattavuus kurssisuoritukseksi arvioidaan
yhdessä koulun liikunnanopettajan ja tarvittaessa myös koulun
ulkopuolisen valmentajan kanssa. Opettajan kanssa neuvotellaan
kurssin suorittamisen aikataulusta sekä sisällöstä. Opiskelijan
ensisijainen tavoite on itsensä kehittäminen ja kehittyminen
omassa lajissaan.

MUSIIKKI
MU1: Musiikki ja minä
Pakollinen
Suoritetaan ensimmäisenä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan
musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään

OPINTO-OPAS

musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin
avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy
kuulonhuoltoon.
MU2: Moniääninen Suomi
Pakollinen
Suoritusjärjestys: kurssin MU1 jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti
musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota
oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen
kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja
populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.
MU3: Ovet auki musiikille
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys: kurssin MU1 jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin
tai musiikki-kulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan
sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös
projektina.
MU4: Musiikki viestii ja vaikuttaa
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys: kurssin MU1 jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10
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Sisältö: Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja
liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin
esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja
verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen
tarkastelussa
painottuu
pyrkimys
kokonaisuuksien
ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla
olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi
suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina.
MU5: Musiikin äänittäminen
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys: kurssin MU1 jälkeen
Arviointi asteikolla 4-10 tai pyynnöstä S/H
Sisältö: Äänittämisen kehitys analogisista tekniikoista digitaalisiin
tekniikkoihin. Mikserit ja äänitysohjelmat. Musiikin esittäminen ja
äänittäminen,
sekä
editoiminen.
Tallennetun
musiikin
julkaiseminen YouTubessa ja muussa sosiaalisessa mediassa tai
tallenteina. Pohtiminen musiikin ja taustamusiikin roolista ja
vaikutuksista ympäristössä,
ja miten kurssilla toteutettavia
tallenteita voidaan käyttää aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys aihekokonaisuuden tavoitteiden mukaisesti.
MU6: Kamarimusiikki
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa. Etäopiskelu ei ole mahdollista, mutta
kurssin
voi korvata muualla suoritettavilla opinnoilla
hyväksilukumenettelyn kautta.
Arviointi asteikolla S/H
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Sisältö: Virittäminen ja soittimien muut valmistelut. Nuotinluvun
harjoituttaminen soittotehtävissä. Sovitusten muokkaaminen
omalle instrumentille tarvittaessa. Esiintyminen autenttisessa
tilanteessa.
MU7: Säestäminen
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi S/H, pyydettäessä asteikolla 4-10
Sisältö: Soittajien tai laulajien säestäminen pianolla, koskettimilla
tai kitaralla. Vapaaseen säestykseen tutustuminen harjoitusten
avulla, sisältäen hiukan musiikinteoriaa. Nuotista soittamisen
haasteet säestystehtävässä, pohdinta mahdollisuuksista ja
käytännön harjoituksia. Säestäminen autenttisessa tilanteessa,
ensisijaisesti
ryhmätyöskentelynä.
Hyvän
säestämisen
ominaispiirteiden pohdintaa.
MU8: Kuoro
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla S/H
Sisältö: Äänenavaukset. Kuoronjohtajan ohjeiden seuraaminen.
Nuotinluku. Kuoro-musiikkiin tutustumista monipuolisesti.
Esiintymis- ja konserttitilanteisiin osallistuminen.

KUVATAIDE
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KU1: Kuvat ja kulttuurit
Pakollinen
Suoritetaan ensimmäisenä
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Omat kuvat identiteettien rakentajina, kulttuurisen
moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina.
Vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja
muissa ympäristöissä. Erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta
visuaalisesta kulttuurista. Kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja
kuvastot. Kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot.
Taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset
ilmiöt.
KU2: Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2)
Pakollinen
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Ympäristön kuvakulttuurit identiteettien rakentajina ja
kulttuuriperinnön uudistajina. luonto, rakennettu ympäristö,
muotoilu, tuotteistaminen, palvelut, mediaympäristöt ja
virtuaalimaailmat kuvallisen tuottamisen lähtökohtana. Ympäristön
suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot. Ympäristön
kuvakulttuurien tulkinnan keinot. Luonnon, arkkitehtuurin ja
muotoilun ajankohtaiset ilmiöt.
KU3: Osallisena mediassa (KU3)
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
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Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö:
Mediakulttuurit
identiteettien
rakentajina
ja
kulttuuriperinnön uudistajina. Median sisällöt, tuotteet, palvelut,
ilmiöt ja ympäristöt kuvallisen tuottamisen lähtökohtana. Median
käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot. Mediaesitysten tulkinnan keinot.
Median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset.
KU4: Taiteen monet maailmat
Valtakunnallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Taiteen maailmat identiteettien rakentajina, kulttuurisen
moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina. Eri
aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettu kuvataide.
Kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot. Kuvalliset, sanalliset
ja muut taiteen tulkinnan keinot. Taiteen ajankohtaiset ilmiöt ja
kysymykset.
.
KU5: Nykytaiteen työpaja
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Abstraktin taiteen synty ja kehitys. Nykytaiteen erilaiset
syntytavat ja sisällöt yhteiskunnassa. Nykytaide eri taidemuotojen
synteesinä, eri elementtien (musiikki, tanssi, performanssitaide,
valokuvaa
jne)
yhdistäminen
kokonais-taideteokseksi.
Kansanperinne, alkuperäiskulttuurit ja ITE-taide taiteen
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ilmenemismuotona. Yhteiskunnallinen ja kantaa ottava taide. Omat
nykytaide-projektit.
KU6: Valokuvaus
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys vapaa
Arviointi asteikolla 4-10
Sisältö: Valokuvauksen juuret ja tyylisuuntia. Kuvallinen kerronta:
sommittelu, sisältö ja käyttötarkoitus. Valokuvauksen tekniikkaa:
valaistus ja rajaus. Välineistöön ja teknologiaan tutustumista,
kuvankäsittelyohjelmat, julkaisu. Omat valokuvausprojektit. Kuvan
konteksti, analysointi ja merkitys.

OPINTO-OHJAUS
OP1: Minä opiskelijana
Pakollinen
Arviointi S/H
Sisältö: Opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen.
Lukio-opintojen
ja
ylioppilastutkinnon
suunnittelu;
henkilökohtainen
opiskelusuunnitelma
ja
ylioppilastutkintosuunnitelma. Jatko-opintojen pohtiminen ja
ammatillinen suuntautuminen; jatko-opinto- ja urasuunnitelma.
Itsetuntemus ja sen kehittäminen. Elämänhallintataidot. Oman
oppimisen
arviointi.
Jatko-opintoihin
ja
tulevaisuuden
suunnitteluun liittyvät tietolähteet, sähköiset ohjauspalvelut ja
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hakujärjestelmät. Työelämään sekä toisen ja korkea-asteen
koulutuspaikkoihin tutustuminen. Lukio-opintojen kannalta
kulloinkin ajankohtaiset asiat.
OP2: Jatko-opinnot ja työelämä
Pakollinen
Suoritusjärjestys: pakollisen kurssin jälkeen
Arviointi S/H
Sisältö: Jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla.
Työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä.
Yrittäjyys. Työelämä- ja työnhaku-taidot. Työelämään sekä jatkoopintoihin tutustuminen. Jatko-opintojen ja tulevaisuuden
suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen. Henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatkoopinto- ja urasuunnitelman päivittäminen. Lukio-opintojen
kannalta kulloinkin ajan-kohtaiset asiat.
OP3: Teknologia haltuun opiskelussa
Paikallinen syventävä
Suoritusjärjestys: viimeisenä opiskeluvuonna
Arviointi: S/H
Sisältö: TVT-laitteiden keskeiset komponentit ja niiden toiminnat
(akut
ja
virtajohdot,
kovalevyt,
erityyppiset
muistit,
lisäkomponenttien hankinta, testausohjelmat). Ongelmakartan
läpikäynti: käynnistymis-, kirjautumis- ja verkko-ongelmat sekä
muut ohjelmiin ja käyttöjärjestelmiin liittyvät ongelmat.
Ylioppilaskirjoituksissa käytettävän käyttöjärjestelmän testaus
sisältäen käynnistämisen ja alkukäytön. Toimenpiteet, jolla saa
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langattoman netin toimimaan nopeammin. Windows 10
(tarvittaessa muut käyttöjärjestelmät): koneiden ”siivous” ja
nopeuttaminen ohjelmallisesti.
OP4: Tutor-kurssi
Paikallinen soveltava
Arviointi S / H
Sisältö: Motivaatio ja sen ulottuvuudet osana opiskelua ja arjen
suunnittelua.
Vertaistuen
ja
palautteenannon
vaikutus
oppimistuloksiin. Erilaiset oppijat ja heille soveltuvat
opiskelustrategiat.
Yksilön
vahvuudet
pulmatilanteissa.
Tavoitteiden
asettaminen
ja
aikatauluttaminen
koulutyöskentelyssä. Vastuun kantaminen omassa ja toisen
oppimisessa. Oman työskentelyn ja asenteiden kriittinen
arvioiminen suhteessa toisen ihmisen oppimiseen.

TEEMAOPINNOT

OPINTO-OPAS

TO2: Tutkiva työskentely teknologialla (Ilmiöviikko 2)
Syventävä
Arviointi S/H
Sisältö: Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai
useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä
aihekokonaisuuksiin. Opettajakunta valitsee vuosittain keskeiset
ilmiöt ja ryhmät tarkentavat itse sisällön ja näkökulman. Sisällön
valinta ja näkökulman valinta on keskeinen osa oppimisprosessia.
TO3: Osaaminen arjessa
Syventävä
Arviointi: S/H
Sisältö: Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai
kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia
tietojensa ja taitojensa sovelta-miseen käytännön työtehtävissä ja
tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa
hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä.

TO1: Monitieteinen ajattelu (Ilmiöviikko 1)
Syventävä
Arviointi: S/H
Sisältö: Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri
oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta. Opettajakunta valitsee
vuosittain keskeiset ilmiöt ja ryhmät, tarkentavat itse sisällön ja
näkökulman. Sisällön valinta ja aiheen rajaus on keskeinen osa
oppimisprosessia.
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LUKIODIPLOMIT
KULD2: Kuvataiteen lukiodiplomi
Soveltava
Suoritusjärjestys: tarkoitettu 1. ja 2. vuoden opiskelijoille
Itseopiskelu, kurssiin sisältyy luokkatunteja ja tapaamisia opettajan
kanssa, mutta suurin opiskelusta on itsenäistä.
Arviointi asteikolla 1-5
Sisältö: Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan
lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa
tehtävään, näkökulmaan ja toteutus-tapaan. Kuvataiteen
lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentely-prosessia,
itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.
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LILD4: Liikunnan lukiodiplomi
Soveltava
Suoritetaan viiden liikunnankurssin jälkeen
Arviointi asteikolla 1-5
Sisältö: Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi
liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan
lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen,
erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä
portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta
kokonaisuudesta.
MULD6: Musiikin lukiodiplomi
Soveltava
Arviointi asteikolla 1-5
Sisältö: Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin
erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi
muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen
omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku,
yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto.
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