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Maunulan yhteiskoulun lukion ja Helsingin matematiikkalukion 
opetussuunnitelma 
 
 

Yleistä 
 

1 LUKU   LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 
 
 

1.1 Maunulan yhteiskoulun lukion ja Helsingin matematiikkalukion toiminta-
ajatus 

 
Koulussamme toimii yleislukion lisäksi valtakunnallinen matematiikan erikoislukio. 
Matematiikkalukio toteuttaa opetusministeriön määräämää (1994 ja 2003) 
matematiikkapainotteiseen opetussuunnitelmaan perustuvaa erityistehtävää. 
Myös koulumme yleislukion opiskelijat voivat suorittaa matematiikkalukion matematiikan 
kursseja. Yleislukion ja matematiikkalukion opiskelijapohja yhdessä muodostuu niin suureksi, että 
se mahdollistaa monipuolisen kielitarjonnan sekä laajan reaaliaineiden, taideaineiden ja liikunnan 
kurssitarjonnan. 
 
 

1.2 Tehtävä ja tavoitteet 
 
Lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Se antaa laaja-alaisen 
yleissivistyksen. Toisaalta opiskelijalla on mahdollisuus painottaa opintojaan taipumustensa ja 
tavoitteittensa mukaisesti. Lukiokoulutus antaa riittävät valmiudet lukion oppimääriin perustuviin 
jatko-opintoihin. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, 
yliopiskelijatodistuksella, lukiodiplomeilla, tutkielmilla ja vastaavilla muilla näytöillä. Lukio antaa 
valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri 
näkökulmista. Opiskelijaa tulee ohjata toimimaan vastuuntuntoisena ja velvollisuuksistaan 
huolehtivana kansalaisena yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Lukio-opetuksen tulee 
tukea opiskelijan itsetuntemuksen kehittymistä ja hänen myönteistä kasvuaan aikuisuuteen sekä 
kannustaa opiskelijaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. 
 
 

1.3 Arvoperusta 
 
1.3.1 Arvoperusta (Opetushallitus, Opetussuunnitelman Perusteet 2003) 
Lukio-opetuksen arvoperusta rakentuu suomalaiseen sivistyshistoriaan, joka on osa pohjoismaista 
ja eurooppalaista kulttuuriperintöä. Lukiossa kulttuuriperintöä tulee oppia vaalimaan, arvioimaan 
ja uudistamaan. Opiskelijoita kasvatetaan suvaitsevaisuuteen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 
Lukio-opetuksen lähtökohtana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Lukion sivistysihanteena 
on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Lukiokoulutuksen tulee edistää 
avointa demokratiaa, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Opiskelija ymmärretään oman oppimisensa, 
osaamisensa ja maailmankuvansa rakentajaksi. Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että ihminen 
havainnoi ja jäsentää todellisuutta kaikkien aistiensa kautta. 
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Kasvatustyössä korostetaan yhteistyötä, kannustavaa vuorovaikutusta ja rehellisyyttä. 
Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan oikeutensa ja velvollisuutensa sekä kasvaa 
aikuisen vastuuseen omista valinnoistaan ja teoistaan. Opiskelijan tulee saada lukioaikanaan 
kokemuksia siitä, miten tulevaisuutta rakennetaan yhteisillä päätöksillä ja työllä. 
Lukio-opetuksen tulee kannustaa tunnistamaan julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä 
ristiriitoja sekä pohtimaan kriittisesti suomalaisen yhteiskunnan ja kansainvälisen kehityksen 
epäkohtia ja mahdollisuuksia. Opiskelijan tulee saada lukioaikanaan jäsentynyt käsitys siitä, mitkä 
ovat kansalaisen perusoikeudet Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopan unionissa, mitä ne 
käytännössä merkitsevät sekä miten niitä ylläpidetään ja edistetään. Lukion tulee korostaa 
kestävän kehityksen periaatteita ja antaa valmiuksia kohdata muuttuvan maailman haasteet. 
 
Lukion arvoperustaa syventävät kohdassa 5.2 esitettävät aihekokonaisuudet, jotka ovat 
arvokannanottoja ajankohtaisiin kasvatus- ja koulutushaasteisiin. 
 
1.3.2 Lukion kasvatus ja opetustyötä ohjaavat arvot (Helsingin kaupungin linjaus 
2003) 
1. Arvostetaan laaja-alaista yleissivistystä sekä jatkuvan oppimisen taitoa ja halua. 
2. Rakennetaan suomalaista kulttuuria ja edistetään kulttuurien välistä vuorovaikutusta. 
3. Kunnioitetaan jokaisen ihmisarvoa ja edistetään tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. 
4. Pidetään huolta turvallisesta opiskeluympäristöstä sekä yksilön ja yhteisön hyvinvoinnista. 
5. Edistetään kaikkien yhteisön jäsenten osallisuutta ja vastuunottoa sekä rakentavaa 

kriittisyyttä. 
6. Ei hyväksytä väkivaltaa, syrjintää tai rasismia. 
7. Toimitaan elämää ja ympäristöä kunnioittaen sekä kestävää tulevaisuutta rakentaen. 
 
1.3.3 Lukiomme toimintaan liittyvä arvoja  
Kasvatustavoitteemme pohjana on käsitys ihmisestä, joka tietojensa, järkensä ja omantuntonsa 
perusteella osaa tehdä valintoja ja on rakentavasti kriittinen. Hänellä on vahva identiteetti ja tahto 
hyvään sekä halu kehittää itseään, yhteisöään ja yhteiskuntaa. Pystyäkseen kehittymään huipulle 
täytyy perustiedot ja taidot oppia nuorena, jotta uusiin oivalluksiin ehtii käyttää nuoruuden 
luovuutta.  
Taideaine ja taitoaineet sekä kerhotoiminta tukevat omalta osaltaan tasapainoista aikuiseksi 
varttumista.  
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2 LUKU   KOULUN TOIMINTAKULTTUURI 
 
 

2.1 Toimintakulttuurin pääpiirteet 
 
2.1.1 Toimintakulttuuri (OPH, Opetussuunnitelman Perusteet 2003) 
Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta lukion opetus- ja kasvatustehtävästä. Toimintakulttuuriin 
kuuluvat kaikki lukion viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, 
periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuri tulee esiin yksilö-, 
ryhmä- ja yhteisötasolla. 
Lukiossa tavoitteena on opetussuunnitelmaan nojautuen toimintakulttuuri, joka korostaa koko 
yhteisön jäsenten vastuuta, on avoin yhteistyölle ja vuorovaikutukselle yhteiskunnan kanssa sekä 
maailmassa tapahtuville muutoksille. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua oman 
työyhteisönsä kehittämiseen muun muassa opiskelijakuntatoiminnan kautta. 
Opetussuunnitelma määrittelee tavoiteltavan toimintakulttuurin. Tavoitteena on, että lukion 
kaikki käytännöt rakennetaan johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista. Myös aihekokonaisuuksien tulee konkretisoitua lukion 
toimintakulttuurissa. Tavoitellun ja toteutuneen toimintakulttuurin yhtäpitävyyden arviointi on 
perusedellytys lukion jatkuvalle kehittämiselle.  
 
2.1.2 Helsingin kaupungin linjaus 
Toimintakulttuuri on koulussa vallitsevien erilaisten ajattelu- ja toimintatapojen sekä toimintaa 
ohjaavien arvostusten ja käsitysten kokonaisuus, joka muodostaa opiskeluympäristön perustan. 
Toimintakulttuuria muovaavat sekä koulun ulkopuoliset että sisäiset tekijät. Koulun 
toimintakulttuuri puolestaan vaikuttaa opiskeluympäristön rakenteisiin, erityisesti pedagogisiin 
käytäntöihin. Toimintakulttuuriin voivat kaikki yhteisön jäsenet vaikuttaa. 
Koulussa työskentelevien vuorovaikutuksen laatu on tärkeä koulun toimintakulttuurin ilmentäjä. 
Toista kunnioittava ja oikeudenmukaisuuteen pyrkivä toiminta on hyvän toimintakulttuurin ydin. 
Tavoitteena on toimiva vuorovaikutus sekä kouluyhteisön jäsenten terveyttä ja työssä jaksamista 
edistävä avoin, myönteinen ja rauhallinen ilmapiiri. Lukioissa kehitetään käytäntöjä, jotka tukevat 
yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista, osallisuutta ja rakentavaa kriittisyyttä sekä kaikkien koulussa 
työskentelevien vastuun ottoa itsestään, toiminnastaan ja yhteisestä työskentelystä. 
 
2.1.3 Lukiomme toimintatavat 
Yleislukio ja matematiikkalukio toimivat tasavertaisina ja niiden yhteistoiminta takaa koulumme 
toiminnan resurssit ja laajan kurssivalikoiman. 
Lukiomme kouluvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Oppitunnin pituus on 75 minuuttia. 
Pakollisten kurssien suorittamisen jälkeen opiskelijoita ohjataan keskittymään niihin aineisiin, 
joiden yliopiskelijakokeeseen he aikanaan aikovat osallistua. 
Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus valita runsaasti musiikin, kuvataiteen ja liikunnan 
kursseja aina lukiodiplomiin saakka. 
Opiskelijoille tarjotaan kansainvälisen toiminnan kursseja sekä vierailuja eurooppalaisiin 
yhteistyökouluihin ja –kohteisiin. 
Matematiikkalukion opinto-ohjelma tarjoaa erittäin laajan valikoiman matematiikan ja 
luonnontieteiden kursseja. Koska matematiikkalukion tuntijako painottuu matemaattis-
luonnontieteellisiin aineisiin, on opiskelijan valinnanmahdollisuuksia lisätty vähentämällä muiden 
aineiden pakollisuutta. Tuntijakoa laadittaessa on pyritty myös siihen, että opiskelijat voivat 
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keskittyä oman painotusalueensa opiskeluun ja valita vapaaehtoisia kursseja sitä mukaa kuin 
kiinnostus herää ja kurssin valinta työmäärän kannalta tuntuu järkevältä. Matematiikan opintojen 
etenemistä arvioidaan vuosittain. Tällöin heikosti menneitä kursseja suositellaan suoritettavaksi 
uudestaan. Samalla pyritään löytämään kullekin opiskelijalle sopivimmat kurssit matemaattisissa 
aineissa menestymistä ja jatko-opintoja ajatellen. 
 
Matematiikkalukion opetusta liitetään muihin aineisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan järjestämällä 
asiantuntijaluentoja, jotka liittyvät matematiikkaan, luonnontieteisiin, yrittäjyyteen ja 
ammatteihin. Lisäksi järjestetään yritysvierailuja. Kesäopetuksena järjestetään vapaaehtoista 
kurssitoimintaa ja leirikouluja niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 
 
Lukiolaisille julkaistaan vuosittain opinto-opas, jossa täsmennetään lukuvuoden käytännöt: työ- ja 
loma-ajat, koeviikot, kurssien suorittamis- ja arvosteluperiaatteet, itseopiskeluohjeet, opintojen 
ohjaus, yo-tutkinto, oppikirjat. Käytännössä opinto-opas on vuosittain toimitettava ja 
ajankohtaistettu tiivistelmä lukion opetussuunnitelmasta. Lisää ajankohtaista tietoa opiskelijat 
saavat koulun kotisivuilta ja wilmoitse. Opettajat ja henkilökunta saavat vuosittaisen 
ohjeistuksensa opeinfossa, jossa selvitetään lukuvuoden ohjelman pääpiirteet tapahtumineen, 
aikatauluineen, työnjakoineen ja muine ohjeineen. 
Lukion perinteeseen kuuluu opinto-ohjaajien ja tutoreiden antama ohjaus lukioon 
ilmoittautumisen yhteydessä ja jo heti syyslukukauden alussa järjestettävät 
ryhmäyttämistilaisuudet. 
Koulun juhlakulttuuriin kuuluvat lukiolaisten omat juhlat, teemapäivät ja tapahtumat sekä yhdessä 
peruskoululaisten kanssa toteutettavat juhlat. Vuosittain toistuvia juhlia ovat 
itsenäisyyspäiväjuhla, joulujuhla, penkinpainajaiset, vanhojen tanssit ja kevätjuhla. Jotkin teema- 
ja rekipäivät toteutetaan yhteistyössä tai ainakin samanaikaisesti peruskoulun kanssa. Leirikouluja 
ja muuta vapaaehtoista kurssitoimintaa järjestään sekä kesällä että lukuvuoden aikana niin 
Suomessa kuin ulkomaillakin. 
Mm. edellä mainituista tapahtumista sekä leirikouluista ja kansainvälisestä toiminnasta sovitaan 
vuosittain ja ne esitetään koulun johtokunnalle hyväksyttäväksi.  
Keskusradion kautta tai juhlasalissa pidettävät aamunavaukset ovat yleensä yhteisiä 
peruskoululaisille, lukiolaisille ja opettajille. 
 
Opiskelijat voivat vaikuttaa koulun toimintakulttuuriin monin tavoin, esimerkiksi toimimalla lukion 
opiskelijakunnassa, nuorempien opiskelijoiden tutoreina, osallistumalla kerho- ja 
harrastustoimintaan sekä tulemalla kuulluksi erilaisissa koulua koskevissa asioissa. Rehtori pitää 
lukukausittain tiedotustilaisuuksia ja erityisen kyselytunnin sekä tapaa opiskelijakunnan hallitusta 
säännöllisesti. 
 
Opiskelijat osallistuvat opintojensa suunnitteluun tekemällä kurssivalintansa ja muuttamalla niitä 
tarvittaessa. Opiskelijan tehdessä valintoja tukea on mahdollista saada aineenopettajalta, opinto-
ohjaajalta, ryhmänohjaajalta, erityisopettajalta, rehtorilta ja vanhemmilta.  
 
Opettajat, ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja ja opiskeluhuoltoryhmä seuraavat opiskelijoiden 
opintojen etenemistä ja yksilöllistä/yhteisöllistä hyvinvointia. Ryhmänohjaustuokioiden 
tavoitteena on opiskeluun liittyvän tiedon jakaminen ryhmälle ja sen varmistaminen, että tieto 
menee perille kaikille ryhmän jäsenille. Ryhmänohjaustuokioiden aikana toteutetaan myös 
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koulunkäyntiin, kouluhyvinvointiin yms. liittyviä kyselyjä. Opiskelijoiden osallisuutta koulun 
toiminnassa tuetaan aktiivisesti. 
Lukion vanhempainyhdistystoiminta tapahtuu yhdessä peruskoulun vanhempainyhdistyksen 
kanssa. Vanhempienilloissa kannustetaan muodostamaan ryhmä- ja tapahtumakohtaisia sekä 
vanhemmista ja että opettajista koostuvia opiskelijoiden tukipiirejä. Vanhempien tuki ja 
osallistuminen on välttämätön mm. kansainväliseen toimintaan liittyvien tapahtumien 
järjestelyissä tai vastavuoroisten opiskelijavierailujen isäntäperheinä toimimisessa. 
 
Yhteistyötä tehdään Helsingin kaupungin opetusviraston, Yksityiskoulujen liiton, lähikoulujen ja 
seurakunnan kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm Helsingin yliopiston matematiikan laitos ja 
tietojenkäsittelylaitos ja Aalto-yliopisto. Lukiolaiset osallistuvat Matemaattisten aineiden 
opettajien liiton kilpailutoimintaan lisäksi parhaimmisto voi osallistua 
matemaattisluonnontieteellisten aineiden olympialaisiin. Koulumme toimii kansainvälisen 
matematiikkakilpailun, Kengurukilpailun, suomalaisena koordinaattorikouluna. 
 
 

2.2 Oppimiskäsitys 
 
2.2.1 Oppimiskäsitys  (OPH: Lukion Opetussuunnitelman perusteet 2003) 
Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on 
seurausta opiskelijan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän vuorovaikutuksessa 
muiden opiskelijoiden, opettajan ja ympäristön kanssa ja aiempien tietorakenteidensa pohjalta 
käsittelee ja tulkitsee vastaanottamaansa informaatiota. 
Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, 
se mitä opitaan, riippuu yksilön aikaisemmasta tiedosta ja hänen käyttämistään strategioista. 
Oppiminen on sidoksissa siihen toimintaan, tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu. Yhdessä 
tilanteessa opittu tieto tai taito ei automaattisesti siirry käytettäväksi toisenlaisissa tilanteissa. 
 
2.2.2 Oppimiskäsitys  (Helsingin kaupungin linjausteksti 2003) 
Opetus perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on prosessi, jossa oppija on 
aktiivinen subjekti. Oppiminen edellyttää tavoitteellista opiskelua vuorovaikutuksessa toisten 
opiskelijoiden, opettajan ja ympäristön kanssa. Opettaja opettaa ja ohjaa opiskelua.  
Oppiminen on ongelmanratkaisua sisältävä prosessi, jossa oppija liittää uusia tietoja ja taitoja 
aikaisemmin opittuun. Oppimisessa keskeistä on omatoiminen ja kriittinen tiedonhankinta, opitun 
jäsentäminen ja hyödyntäminen sekä uuden tiedon rakentaminen yhdessä toisten kanssa. 
Oppiminen on kokonaisvaltaista; siihen vaikuttavat myös elämykset ja tunteet. Oppimisen ilo, 
kannustava palaute, myönteiset kokemukset ja vuorovaikutteisuus kehittävät opiskelijan 
minäkuvaa. Oppimisen taitoja vahvistamalla luodaan pohja koko elämän kestävälle oppimiselle. 
 Yhteiskunta ja koulu säätelevät oppimista. Opiskelijan kulttuurisessa ja sosiaalisessa elinpiirissä 
syntyneet kokemukset ovat oppimisen lähtökohta. Oppiminen mahdollistaa sen, että opiskelija 
pystyy ymmärtämään ja rakentamaan omaa kulttuuriaan. 
 
2.2.3 Lukiomme oppimiskäsityksen kuvaus 
Lukiokoulutuksen tärkeä tehtävä on auttaa nuorta vastamaan aikuisuuden haasteisiin.  
Aktiivinen oppija luo itselleen yleissivistyksen perustan lukion pakollisten kurssien avulla. 
Koulumme oman oppimiskäsityksen mukaan laaja kurssitarjonta ja opiskeltavaan aihepiiriin 
keskittyminen tarjoavat parhaat edellytykset yksilölliselle oppimiselle. Aihekokonaisuuksien 
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opiskelu edellyttää opettajan ja opiskelijoiden yhteistyön lisäksi opettajien ja koko kouluyhteisön 
keskinäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. 
 
Opiskelijoiden yksilöllisiä oppimisprosesseja tuetaan sekä aineenopettajien että lukion 
erityisopettajan toimesta. Opintojen syystä tai toisesta hidastuessa tai viivästyessä opiskelijaa 
autetaan tunnistamaan ongelmakohtia ja rohkaistaan luomaan itse uusia oppimisstrategioita. 
 
Opiskelija voi laajentaa omaa näkökulmaansa opittaviin asioihin kilpailu- ja harrastustoiminnan, 
yliopistoyhteistyön, erikois- ja harrastuskurssien sekä leirien avulla. Innostunut ilmapiiri ja 
vuorovaikutus vertaisryhmän kanssa luo oppimiselle suotuisat edellytykset. 
Hyvän pohjan luominen on ensiarvoisen tärkeää. Tätä tehostetaan antamalla opiskelijoille 
mahdollisuus korottaa hyväksyttyjen kurssien arvosanaa kahdesti vuodessa. 
 
 

2.3 Opiskeluympäristö 
 
2.3.1 Opiskeluympäristö ja –menetelmät  (OPH, opetussuunnitelman perusteet 
2003) 
Opiskelijan omaa aktiivista tiedonrakentamisprosessia korostavasta oppimiskäsityksestä seuraa, 
että lukion on luotava sellaisia opiskeluympäristöjä, joissa opiskelijat voivat asettaa omia 
tavoitteitaan ja oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti erilaisissa ryhmissä ja 
verkostoissa.  
Opiskelijoille tulee antaa tilaisuuksia kokeilla ja löytää omalle oppimistyylilleen sopivia 
työskentelymuotoja. Heitä tulee ohjata tiedostamaan, arvioimaan ja tarvittaessa korjaamaan 
omaa työskentelytapaansa. Opetuksessa on myös otettava huomioon, että opiskelijoiden kyky 
opiskella itsenäisesti vaihtelee ja että he tarvitsevat eri tavoin opettajaa opiskelunsa ohjaajana. 
Opiskelijoiden yksilöllisyyden ja erilaisuuden vuoksi opetus- ja opiskelumuotojen tulee olla 
monipuolisia. 
Opiskelijoille tulee antaa välineitä tiedon hankkimiseen ja tuottamiseen sekä tiedon 
luotettavuuden arviointiin ohjaamalla heitä soveltamaan kullekin tiedon- ja taidonalalle 
luonteenomaisia tiedon- ja taidon hankkimis- ja tuottamistapoja. Opiskelijoita ohjataan 
käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa sekä kirjastojen tarjoamia palveluja. 
Opiskelutilanteita tulee suunnitella siten, että opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa 
myös opiskelutilanteiden ulkopuolella. 
Osa opiskelusta voidaan järjestää etäopiskeluna, itsenäisenä opiskeluna ja vieraskielisenä. Siitä 
päätetään opetussuunnitelmassa. 
 
2.3.2 Opiskeluympäristö  (Helsingin kaupungin linjausteksti 2003) 
Opiskeluympäristöä kehitetään jatkuvasti(aktiivisesti). Hyvä opiskeluympäristö tukee opiskelijan 
kasvua, oppimista ja itseohjautuvuutta sekä antaa mahdollisuuden oman toiminnan arviointiin. Se 
ottaa huomioon erilaiset oppijat ja oppimisen tavat, innostaa ja kannustaa oppimiseen sekä 
tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen kehittymiseen. Oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia 
yritetään tunnistaa varhain ja tartutaan toimiin niiden voittamiseksi. 
Opiskeluympäristö tukee myönteistä opiskeluasennetta sekä edistää oppilaan osallisuutta ja 
hyvinvointia. Opiskeluympäristön turvallisuutta vaarantaviin asioihin puututaan heti. 
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2.3.3 Lukiomme toimintaympäristö 
 
Koulun sijainti 
Koulumme sijaitsee Pirkkolan urheilupuiston ja Keskuspuiston läheisyydessä. 
Hyödynnämme aktiivisesti koulumme lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia, mm. Pirkkolan 
urheilupuistoa, Maunulan väestönsuojan liikuntatiloja, Keskuspuistoa, Vantaanjokea ja alueen 
kirjastoa.  
 
Liikenneyhteydet 
Koulumme sijaitsee Tuusulantien, kehä I:n, kolmostien ja rautatien tuntumassa hyvien 
liikenneyhteyksien varrella. Maunulan lävitse kulkee Helsingin seudun poikittaislinja 550. 
 
Koulurakennus ja opetusvälineet 
Vuonna 1913 Viipurissa perustettu koulumme aloitti toimintansa nykyisessä Maunulan 
koulurakennuksessa vuonna 1959. A-osa on valmistunut vuonna 1958, B-osa 1962 ja C-osa 1997. 
Koulu saneerataan jatkuvasti nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Opetusvälineet ja opetustilat ovat 
monipuoliset ja hyvätasoiset. Koulun tietotekninen varustetaso on hyvä. 
Monien leirikoulujen ja vierailujen sekä vilkkaan kansainvälisen toiminnan ja yliopistoyhteistyön 
myötä lukiomme toimintaympäristö laajenee paljon fyysistä koulurakennusta suuremmalle 
alueelle. Osa toiminnasta toteutetaan koulun kesälomien aikana. 
 
Turvallisuus 
Koulun sisätilojen ja ulkoalueen valvonnoista huolehditaan. Myös ruokailu tapahtuu  valvonnan 
alaisena. Koulun yleiset tilat ja ulkoalue on katettu kameravalvonnalla. 
Kansliahenkilökunta, kouluisäntä, siistijät ja keittiöhenkilökunta luovat turvallista ja järjestynyttä 
ilmapiiriä. 
Järjestyssäännöt, kriisisuunnitelma/poistumissuunnitelma ja päihdesuunnitelma liitteenä. 
 
Erikoisruokavaliot 
Koulun keittiö ottaa huomioon sekä terveydellisistä että katsomuksellisista syistä johtuvat 
erityisruokavaliot. 
 
2.3.4 Oppimisympäristö, opetusmenetelmät ja työtavat 
2.3.4.1 OPH, linjausteksti 
Opiskelijan omaa aktiivista tiedonrakentamisprosessia korostavasta oppimiskäsityksestä seuraa, 
että lukion on luotava sellaisia opiskeluympäristöjä, joissa opiskelijat voivat asettaa omia 
tavoitteitaan ja oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti erilaisissa ryhmissä ja 
verkostoissa. 
 
2.3.4.2 (Helsingin kaupungin linjausteksti 2003) 
Opetusmenetelmät ja työtavat valitaan niin, että ne vahvistavat koulun arvoja ja auttavat 
saavuttamaan opetussuunnitelman TAVOITTEET. Opetusmenetelmien valinnassa otetaan 
huomioon myös yksilölliset erot ja opiskelijoiden erilaiset tavat oppia. 
Työtapojen tehtävänä on tukea monipuolisesti tietojen ja taitojen oppimista, opiskelijan 
kehittymistä oppijana sekä antaa mahdollisuuksia kasvuun ihmisenä ja yhteisön jäsenenä. Tärkeitä 
ovat oppimaan oppimisen taidot sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Työtavat tarjoavat 
opiskelijalle tilaisuuden myös elämykselliseen ja luovaan toimintaan. 
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Opetuksessa käytetään eri oppiaineille ominaisia, monipuolisia työtapoja ja painotetaan tutkivaa, 
toiminnallista ja ongelmalähtöistä työskentelyä. Opetuksessa hyödynnetään tieto- ja 
viestintätekniikkaa ja luodaan edellytyksiä toimia tietoyhteiskunnan aktiivisina kansalaisina.  
 
2.3.4.3 Lukiomme oppimisympäristö 
Aineenopettaja valitsee kurssilla käytettävät työtavat ja työmenetelmät ottaen huomioon aineen 
vaatimukset, aihekokonaisuudet, opetusryhmän ja opetussuunnitelman tavoitteet. Luennot, 
havainnollistaminen, demonstraatiot, muistiinpanot, yhteenvedot, ryhmä- ja laboratoriotyöt, 
seminaarit, erilaiset oppimisympäristöt koulussa ja sen ulkopuolella, kirjastot, 
tietokoneympäristöt, yhteistoiminnallinen oppiminen, itsenäinen opiskelu, esseet, portfoliot, 
tutkielmat, tiedonhankkimisen tavat ja niiden hyödyntäminen, erilaiset opetusvälineet, harjoittelu, 
kertaaminen, palautekeskustelut, kyselyt, itsearvionnit, arviointi, oppimaan oppimistrategiat, ym. 
kuvaavat opetusmenetelmien moninaisuutta, antavat mahdollisuuksia mutta luovat myös 
pedagogisia haasteita, joita opettaja ja opiskelija joutuvat jatkuvasti ratkomaan. 
Kurssin aluksi opettaja kertoo ryhmälleen kurssin tavoitteet, aikataulut ja arviointiperiaatteet. 
Opettaja käy keskusteluja opiskelijoiden kanssa aineen oppimäärän tavoitteista ja 
yliopiskelijakirjoituksiin liittyvistä ainekohtaisista asioista. 
Kokeiden palautustuokioissa vastataan kysymyksiin koetehtävistä, arviointiin liittyviä asioita sekä 
neuvotaan uusintakuulusteluihin ja kurssin kertaamiseen liittyvissä asioissa. 
Luokkaoppimisympäristössä opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista opiskeluun, 
ryhmässä työskentelemiseen ja annettujen tehtävien tekemiseen. Läksyjen lukeminen, oheis- ja 
lisämateriaaliin tutustuminen sekä omakohtainen harrastaminen ovat itsenäistä työskentelyä, 
kuten myös itsenäisten tehtävien tekeminen, ohjattu seminaarityöskentely ja tutkielman 
tekeminen. Kokonaisen kurssin itsenäisestä suorittamisesta kerrotaan kohdassa 3.6. Itsenäinen 
opiskelu. 
Muissa oppimisympäristöissä, kuten harrastustoiminnan ja kilpailutoiminnan yhteydessä tai 
leirikouluissa, tapahtuva oppiminen on myös opetusmenetelmä. Harrastustoiminnasta 
esimerkkeinä voidaan mainita esim. kuoro- ja orkesteritoiminta, urheilutoiminta ja 
matematiikkamaanantai. 
Kilpailutoimintaa on opiskelijaurheilun lisäksi opiskelijoiden osallistuminen ja valmentaminen 
matematiikan, luonnontieteiden ja tietotekniikan kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. 
Matematiikkalukion opetussuunnitelmaan liittyvällä tutkielmalla opastetaan opiskelijaa 
kohtaamaan jatko-opinnoissa vastaan tuleva päättötyö luonnollisena opiskelun osana ja 
mahdollisuutena.  
Kansainväliseen toimintaan ja projekteihin osallistuminen lisää ryhmähenkeä, lähentää kotien ja 
koulujen yhteistyötä, antaa osallistujalle mahdollisuuden kohdata kohdemaan kansalaisia 
opiskelu-, työ- ja arkielämässä, oppia kieliä ja motivoitua kielten opiskeluun. 
 
 

2.4 Opintojen rakenne 
 
Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjauksessa annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä 
kursseina. Opiskelijalle vapaaehtoiset opinnot voivat olla kestoltaan edellä mainittuja lyhempiä tai 
pitempiä. Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. 
Lähiopetuksessa opetukseen tulee käyttää vähintään 45 minuuttia. Opetukseen käytettävä aika 
jaetaan tarkoituksenmukaisesti opetusjaksoiksi. 
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Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Syventävät kurssit 
ovat opiskelijalle valinnaisia, oppiaineen pakollisiin kursseihin liittyviä kursseja, joita opiskelijan on 
valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, 
jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja taikka saman tai muun koulutuksen 
järjestäjän järjestämiä ammatillisia opintoja tai lukion tehtävään soveltuvia muita opintoja. 
Soveltaviin kursseihin kuuluvat myös taito- ja taideaineissa suoritettavat lukiodiplomeihin kuuluvat 
kurssit. Lukiodiplomit suoritetaan Opetushallituksen ohjeiden mukaan.  
 
Valtakunnallisesti asetuksella (955/2002)määrättyjen kurssien lisäksi lukiossamme on 
koulukohtaisia opetussuunnitelmassa määriteltyjä pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. 
Matematiikkalukiollamme on oma, Opetusministeriön hyväksymä tuntijako. Siinä 
peruslähtökohtana on valtakunnallista tuntijakoa suurempi matemaattisten ja luonnontieteellisten 
aineiden määrä. Opiskelijat, jotka suorittavat vähintään kaksitoista kurssia opetussuunnitelmassa 
määriteltyjä opintoja ovat oikeutettuja vähentämään valtioneuvoston asetuksen 8955/2002) 8 
§:ssä säädetyistä pakollisten kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Matematiikkalukion 
lisäkursseista kahdeksan niistä on merkitty tuntijakoon pakollisina ja vähintään neljä on valittava 
tuntijaon matemaattisluonnontieteellisistä kursseista. Muiden aineryhmien kohdalle kohdistuvista 
pakollisten kurssien vähennyksistä kuusi on merkitty valmiiksi tuntijakoon. Lisäksi kaksi muuta 
pakollista kurssia opiskelija voi halutessaan itse valita. Reunaehtona on, että 
matematiikkalukiolaisen on valittava ainakin puolet kunkin aineen valtakunnallisesta 
kurssimäärästä. Matematiikkalukiolaisen on kuitenkin suoritettava kaikki valtakunnallisesti 
pakolliset kurssit niissä aineissa, jotka hän kirjoittaa yliopiskelijatutkinnossaan. 
 
Kaikki tarjottavat kurssit määritellään yleislukion ja matematiikkalukion tuntijaoissa luvussa 3. ja 
niiden sisällöt ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa luvussa 5. 
 
 

2.5 Opiskelijoiden osallisuus 
. 
Lukion opiskelijat muodostavat opiskelijakunnan. 
Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia Maunulan yhteiskoulun lukion ja Helsingin 
matematiikkalukion yhteistyöelimenä ja edunvalvojana ensisijaisesti koulun sisällä mutta 
tarvittaessa myös koulun ulkopuolella pyrkien parantamaan lukio-opiskelun edellytyksiä. 
Opiskelijakunnan ylin päätösvalta kuuluu opiskelijakunnan kokouksille, joiden välillä toimintaa 
johtaa opiskelijakunnan hallitus. Opiskelijakunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan 
ja hallituksen. Opiskelijakunnan toiminnasta on vastuussa opiskelijakunnan ohjaava opettaja.  
 
Lukiossamme toimii aktiivinen joukko tutoreita, eli toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoita. 
Tutoreiden tärkeänä tehtävänä on auttaa aloittavia opiskelijoita opiskelun suunnittelussa, 
tutustuttaa heitä uusiin luokkatovereihinsa sekä kouluun ja koulun käytänteisiin. 
 
Opiskelijoiden järjestämiä tilaisuuksia ovat esimerkiksi puurojuhla ja yhteistyössä koulun kanssa 
järjestetyt penkinpainajaiset ja tutorien järjestämät ryhmäyttämistilaisuudet sekä yhteistyössä 
koulun ja vanhempien kanssa järjestetyt vanhat tanssit. Myös teemapäivät suunnitellaan yhdessä 
opiskelijoiden kanssa. Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa ovat opiskelijakunnan ohjaava 
opettaja ja ryhmänohjaajat. 
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Opiskelijakunnan edustaja voi olla läsnä opettajankokouksissa paitsi silloin kun käsitellään 
luottamuksellisia henkilökysymyksiin ja arviointiin liittyviä asioita. Opiskelijoita pyydetään erilaisiin 
hankkeisiin ja koulua kehittäviin työryhmiin. Opiskelijat voivat vaikuttaa vuosittain toteutettavien 
soveltavien kurssien tarjontaan ja sisältöihin. 
 
Opiskelijoiden mielipidettä kysytään myös eri strategioiden valmistelussa. Kriisi-, päihde-, 
tietostrategia ja järjestyssäännöt ovat yhteisiä peruskoulun kanssa.  
Tiedonkulun ja vaikuttamisen kannalta olennaisia kanavia ovat ryhmänohjaustuokiot ja rehtorin 
kyselytunnit. 
Ajankohtaisten asioiden ohella näissä tilaisuuksissa esitellään mm. opetussuunnitelmaan, 
lukuvuoden toimintasuunnitelmaan ja toimintakertomukseen liittyviä asioita ja kuullaan 
opiskelijoiden näkemyksiä.  
Monien koulun tilaisuuksien, esimerkiksi juhlien ja teemapäivien sekä erityisesti koulun 
ulkopuolisen toiminnan järjestämisessä opiskelijakunnan ja vanhempien yhteistyö on tärkeää. 
Näissä tapahtumissa tärkeänä toimijana on koulun vanhempainyhdistys. 
 
 

2.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 
 
Yhteistyöllä huoltajien kanssa tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, 
turvallisuutta ja hyvinvointia. 
Jokaisella vuositasolla pidetään lukuvuoden aikana vanhempainilta, jossa yleisen osuuden lisäksi 
vanhemmilla on mahdollisuus tavata ryhmänohjaajia ja opettajia. Tässä tilaisuudessa kerrotaan 
myös vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja sovitaan vuosittain luokkakohtaisesta yhteistyöstä. 
Kouluterveydenhuolto ja opiskeluhuolto tekevät tarvittaessa yhteistyötä vanhempien ja 
viranomaistahojen kanssa. Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulun juhliin. 
Vanhempainyhdistys on yhteinen peruskoulun kanssa. Koulun hallituksessa on vanhempien 
edustaja. 
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3 LUKU   OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 

3.1 Tuntijaot 
 

3.1.1 Yleislukion tuntijako 
 
  Pakolliset Syventävät Soveltavat 
  kurssit kurssit kurssit 
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3 3 
 Suomi toisena kielenä 6 3 
 
Kielet 
 A-kieli  
 (EN, RU, RA, SA, VE) 6 2 2 
 B1-kieli (RU) 5 2 2 
 B2-kieli (RA, SA)  8 
 B3-kieli (RA, SA)  8 
 B3-kieli (ESP, VE)  3 
 
Matemaattis-luonnontieteelliset aineet 
 Pitkä matematiikka 10 4- 
 Lyhyt matematiikka 6 4- 
 Tietotekniikka   9 
 Fysiikka 1 8 3 
 Kemia 1 4 4 
 Biologia 2 3 6 
 Maantiede 2 2 3 
 Tähtitiede   2 
 Luonnontieteitä englanniksi   2- 
 
Katsomukselliset ja yhteiskunnalliset aineet 
 Uskonto TAI 3 2 2 
 Elämänkatsomustieto 3 2 
 Filosofia 1 3 
 Psykologia 1 6 2 
 Historia 4 2 1 
 Yhteiskuntaoppi 2 2 1 
  
Taito- ja taideaineet 
 Musiikki 1-2 3 4 
 Kuvataide 1-2 3 4 
 Liikunta 2 5 4 
 
Terveystieto 1 3 1 
 
Opinto-ohjaus 1 1 
 
Muita koulukohtaisia kursseja 
 Ilmaisutaito   2- 
 Liikennekasvatus   1 
 Kansainvälisyyskurssi   1 
 Opiskelijakunta- ja tutortoiminta  2 
 Vuosittain sovittavat kurssit   1- 
 
 
Pakollisia kursseja yhteensä 47 – 51 
Syventäviä kursseja vähintään 10 
Kursseja yhteensä  75 
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3.1.2 Matematiikkalukion tuntijako 
 
 Pakolliset Syventävät Soveltavat 
 kurssit kurssit kurssit 
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3 3 
 Suomi toisena kielenä 6 3 
Kielet 
 A-kieli  
 (EN, RU, RA, SA, VE) 6 2 2 
 B1-kieli (RU) 5 2 2 
 B2-kieli (RA, SA)  8 
 B3-kieli (RA, SA)  8 
 B3-kieli (ESP, VE)  3 
 

Matemaattis-luonnontieteelliset aineet 
 Matematiikan oppimäärä 13 18  
 Yleiset tiedeopinnot 2  1    
 Tietotekniikka  9 
 Fysiikka 3 6 3 
 Kemia 2 3 4 
 Biologia 2 3 6 
 Maantiede 2 2 3 
 Tähtitiede   2 
 Luonnontieteitä englannin kielellä  2- 

 
Katsomukselliset ja yhteiskunnalliset aineet 
 Uskonto TAI 2 3 2 
 Elämänkatsomustieto 2 3 
 Filosofia 1 3 
 Psykologia 1 6 2 
 Historia 2 4 
 Yhteiskuntaoppi 1 3 
 
Taito- ja taideaineet 
 Musiikki 1 4 4 
 Kuvataide 1 4 4 
 Liikunta 1 6 4 
 
Terveystieto  1 3 1 
 
Opinto-ohjaus 1 1 
 
Muita koulukohtaisia kursseja 
 Ilmaisutaito   2- 
 Liikennekasvatus   1 
 Kansainvälisyyskurssi   1 
 Opiskelijakunta- ja tutortoiminta  2 
 Vuosittain sovittavat kurssit   1- 
 
 
Matematiikkalukion pakollisia kursseja yhteensä 53  (51)* 
Syventäviä kursseja vähintään 10 
Kursseja yhteensä 75- 
 
 
* Opiskelijan on suoritettava vähintään 12 kurssia opetussuunnitelmassa 
määriteltyjä matemaattis-luonnontieteellisiä aineita valitsemalla matemaattis-
luonnontieteellisten aineiden pakollisten kurssien lisäksi vähintään neljä 
syventävää tai soveltavaa kurssia matemaattis-luonnontieteellisistä aineista. 
Tällöin opiskelija on oikeutettu vähentämään kahdeksan kurssia muista 
pakollisista aineista. Kuitenkin opiskelijan tulee suorittaa vähintään puolet 
jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista. Vapautus ei koske niitä aineita, jotka 
opiskelija kirjoittaa yliopiskelijatutkinnossa. 
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3.2 Kieliohjelma 
 
Kielitarjonta 
 A englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä 
 B1 ruotsi 
 B2 ranska, saksa 
 B3 ranska ja saksa  
 B3 espanja ja venäjä (3 kurssia) 
Ryhmäkoko kielissä vähintään 12. 
 
 

3.3 Koulun painotukset 
 
Yleislukio 
Yleislukio tarjoaa mahdollisuuden jatkaa koulumme yläasteen painotusalueiden pohjalta: 
matematiikkaa, luonnontieteitä, musiikkia ja liikuntaa sekä kuvataidetta. 
Vahva osaaminen matemaattis-luonnontieteellisellä alueella ja matematiikkalukion laaja 
kurssitarjonta tuovat matemaattis-luonnontieteellisen painotuksen luonnollisella tavalla myös 
yleislukion puolelle. 
Yläasteen kansainväliset englanninkieliset luokat ja vilkas kansainvälinen toiminta luovat pohjaa 
hyvälle kielitaidolle ja kansainvälisyydelle myös lukiossa. 
 
Matematiikkalukio 
Matematiikkalukio toteuttaa Opetusministeriön määräämää matematiikkapainotteista opetusta 
(Opetusministeriön päätökset 12.12.1994 ja 12.1.2004). 
 
Matematiikkaa tarjotaan lukioaikana kaikkiaan noin 30 kurssia, joista pakollisia on 15. Muiden kuin 
matemaattisten aineiden pakollisia kursseja on kahdeksan vähemmän kuin valtakunnallisessa 
tuntijaossa. 
Matematiikkalukiossa on myös laajat fysiikan ja kemian opintokokonaisuudet, kaikkiaan 20 kurssia. 
Tietotekniikan kursseja tarjotaan myös Helsingin yliopiston tietojenkäsittelyn laitoksella sekä 
Aalto-yliopistossa. Lisäksi tarjolla on runsaasti luonnontieteiden kursseja biologiasta 
tähtitieteeseen. 
Matematiikan opetus sisältää kolme tasoa: Opetus takaa hyvän valmennuksen 
yliopiskelijakirjoituksiin ja pohjan menestymiselle jatko-opinnoissa. Osa kurssitarjonnasta on 
suunnattu niille, jotka kokevat matematiikan innostavana harrastuksena. Huippuosaajille tarjotaan 
mahdollisuutta osallistua kotimaiseen ja ulkomaiseen valmennukseen ja kilpailutoimintaan. 
Kotimaassa ja ulkomailla järjestettävät kesäleirit täydentävät opetusta. 
 
 

3.4 Opiskelijaksi otto 
 
Lukioon haetaan yhteishaussa. Yleislukioon pääsy määräytyy lukioonottokeskiarvon perusteella. 
Matematiikkalukion opiskelijat valitaan alla olevan menettelyn mukaisesti: 
Matematiikkalukion opiskelijavalinnassa otetaan huomioon peruskoulun päättötodistuksen 
lukioonottokeskiarvo, johon lisätään paras tavoilla 1. tai 2. saavutetuista pistemääristä: 
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1. pääsykokeessa saadut pisteet (enintään viisi) 
2. Maolin valtakunnallisessa matematiikkakilpailussa 30 parhaan joukkoon päässeet saavat 

suoraan maksimipisteet (viisi pistettä), sadan parhaan joukkoon päässeet saavat vähintään 
kaksi pistettä 

Maksimipistemäärä keskiarvo mukaan lukien on 15. 
Valinta tapahtuu saadun yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. 
 
 

3.5 Koulun opetusjärjestelyt 
 
3.5.1 Työsuunnitelma ja toimintakertomus 
Koulu laatii vuosittain työsuunnitelman, jossa päätetään vuosittaisista kehittämissuunnitelmista ja 
projekteista ja opetuksen yleisestä järjestämisestä, muun muassa opiskelujaksoista, 
kurssitarjonnasta, uusintakuulusteluista, tenteistä, lukuvuoden alustavasta aikataulusta, koulun 
järjestämistä uskonnollisista tilaisuuksista, koulun ulkopuolisesta toiminnasta, yhteistyöstä 
muiden oppilaitosten kanssa, kansainvälisestä toiminnasta, kerhotoiminnasta, vanhempainilloista, 
opiskeluhuollon järjestämisestä sekä tutor- ja opiskeluhuoltotoiminnasta. 
 
Rehtori valmistelee työsuunnitelman ja toimintakertomuksen yhteistyössä opettajien kanssa ja 
kuulee myös opiskelijoita. Koulun johtokuntana toimiva hallitus hyväksyy vuosittain sekä 
työsuunnitelman että toimintakertomuksen. 
Vuosittain lukiolaisille laaditaan opinto-opas, joka sisältää lukiolaisen kannalta olennaisen tiedon. 
 
3.5.2 Kurssimuotoisuus ja jaksot 
Lukio on luokaton, ja sen työjärjestys toteutetaan viisijaksojärjestelmän mukaisesti. Jokainen 
oppiaine on jaettu kursseihin. Pääsääntöisesti kurssit opetetaan yhden jakson aikana, mutta ne 
voivat olla myös hajautettuja. 
Kurssikokeet pidetään yleensä jakson lopussa olevalla koeviikolla. Kokeiden palautustuokio on 
pakollinen oppitunti ja samalla koko kurssin arviointituokio. 
 
3.5.3 Poissaolot, poissaolojen vaikutus arvosteluun, poissaolo kurssikokeesta 
Opiskelijan pitää osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan 
on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 
Opiskelija on velvollinen selvittämään poissaolonsa, alaikäisellä selvitykset tekee huoltaja. 
Poissaolot voivat aiheuttaa kurssisuorituksen keskeytymisen. Erityisesti kunkin kurssin 
ensimmäisillä oppitunneilla läsnäolo on välttämätöntä, koska tällöin selostetaan kurssin sisältö ja 
tarkastetaan osallistujalistat. Olemalla läsnä opiskelija varmistaa osallistumisensa kurssille. 
 
3.5.4 Etenemiseste 
Poistettu. 
 
3.5.5 Uusinta ja arvosanojen korotus 
Mikäli opiskelija saa hylätyn arvosanan, hänellä on oikeus yhteen uusintakokeeseen. Jos hän 
epäonnistuu uusinnassa, hänen on käytävä kurssi uudelleen. Jos opiskelija ilmoittautuu uusintaan 
ja ilman pätevää syytä peruu osallistumisensa tai jää tulematta kokeeseen, hän menettää 
uusintaoikeutensa. Arvostelematta jätettyä kurssia ei voi suorittaa uusintakuulustelussa. 
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Jos opiskelija haluaa korottaa jo hyväksytyn kurssin arvosanaa, hän voi käydä kurssin uudelleen. 
Hyväksytyn kurssiarvosanan voi korottaa myös osallistumalla korotuskuulusteluun. Mikäli opiskelija 
käyttää korotusoikeuttaan, kurssin arvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista parempi. 
Korotuskuulusteluun on ilmoittauduttava sovitulla tavalla. Myös ennen yliopiskelijakirjoituksia 
abiturienteille tarjotaan mahdollisuutta ns. korotustentteihin, joissa voidaan korottaa kokonaisen 
oppiaineen päättöarvosanaa. 
 
3.5.6 Ylioppilastutkinto 
Lukion päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto. Yliopiskelijatutkinnossa menestyminen ei vaikuta 
lukion päättötodistukseen. Lukion päättötodistuksen voi saada myös opiskelija, joka saa 
ylioppilastutkinnossa hylätyn/hylättyjä arvosanoja. Sen sijaan ylioppilastutkintotodistusta ei voi 
saada, ellei ole suorittanut vaadittua lukion oppimäärää 75 kurssia. 
Ylioppilastutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta. Niistä vain äidinkielen koe on kaikille 
pakollinen. Kolme muuta tutkintoonsa pakollisesti kuuluvaa koetta kokelas valitsee neljän kokeen 
joukosta, jotka ovat toisen kotimaisen kielen koe, yhden vieraan kielen koe sekä yhdessä 
reaaliaineissa ja matematiikassa järjestettävät kokeet. Toisen kotimaisen kielen, ensimmäisen 
vieraan kielen ja matematiikan kokeista vähintään yhden on oltava A-tasoinen. 
Kokelas voi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. 
Reaaliaineita ovat evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, 
psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto. 
Yo-tutkinnon voi suorittaa joko yhdellä kertaa tai hajautettuna. Koko tutkinto on suoritettava 
kolmen perättäisen tutkintokerran aikana, muutoin jo suoritetut kokeet mitätöityvät. Tutkintoa 
saa täydentää myöhemmillä kerroilla.  
Saadakseen ylioppilastodistuksen kokelaan kuuluu saada hyväksytty arvosana kaikista pakollisista 
kokeista. Hylätyn arvosanan voi kuitenkin ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaan 
kompensoida muista hyväksytyistä kokeista saaduilla pisteillä. 
 
Kevään yo-tutkinnossa kuullunymmärtämiskokeet pidetään helmikuussa. Äidinkielen tekstitaidon 
koe onhelmikuussa ja esseekoe maaliskuussa. Muut kevään kirjalliset kokeet järjestetään 
maaliskuussa. 
Syksyn yo-kokeet alkavat syyskuussa. Kaikki kokeet ovat perättäisillä viikoilla. 
Sekä kevään että syksyn kokeissa on reaaliaineilla kaksi koepäivää. Koepäivien välillä on noin 
viikko. Yhtenä koepäivänä järjestetään psykologian, filosofian, historian, fysiikan sekä biologian 
kokeet ja toisena koepäivänä evankelis-luterilaisen uskonnon, ortodoksisen uskonnon, 
elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon (keväästä 2007 
lähtien) kokeet. Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten yhdellä 
tutkintokerralla voi suorittaa enintään kaksi reaaliaineen koetta. Tutkinnon hajauttamalla voi 
halutessaan osallistua usean reaaliaineen kokeeseen. 
 
Kevään yo-tutkintoon ilmoittaudutaan 23.11. mennessä ja syksyn kirjoituksiin 5.6. Yo-kirjoituksiin 
liittyvät tiedotustilaisuudet pidetään marraskuussa ja toukokuussa. 
Yo-tutkintoon ei voi osallistua, elleivät ko. aineen pakolliset kurssit ole suoritettu hyvissä ajoin 
ennen varsinaista yo-koetta. Ylioppilaskokeen tehtävät ja arviointi eivät kuitenkaan perustu vain 
pakollisiin kursseihin vaan aineen koko oppimäärään, eli menestyminen yo-kokeessa edellyttää 
pakollisten kurssien lisäksi myös syventävien kurssien suorittamista. 
Koulun kotisivuilta on linkki ylioppilastutkintolautakunnan kotisivuille. 
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Kevään ylioppilaskokeisiin valmistautumista varten kolmannen jakson aikana pidetään 
kertauskursseja. Neljännen jakson alussa pidetään yliopiskelijakokeisiin valmistavia 
preliminäärikokeita sekä harjoitellaan kuullunymmärtämiskokeita. Talviloman jälkeen ennen 
kevään yo-kirjoituksia pidetään reaaliaineiden tenttejä. 
Syksyn yo-kokeisiin osallistuvalla opiskelijalla on mahdollisuus kesäkuun ja elokuun 
korotustenteissä korottaa kurssiarvosanoja. Syksyn ensimmäisen jakson aikana opiskelijoilla on 
myös mahdollisuus osallistua kertauskursseille. Syksyn ylioppilaskoetta edeltävinä päivinä 
kokelaalla on mahdollisuus saada opintovapaata. 
 
 

3.6 Itsenäinen opiskelu ja muualla suoritetut opinnot 
 
Koulu haluaa edistää itsenäistä opiskelua. Tällaista opiskelua, tosin ohjattua, on esimerkiksi 
tutkielman tekeminen matematiikkalukiossa.  
Opiskelijalle voidaan myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. Oikeuden 
myöntää asianomaisen oppiaineen opettaja, viime kädessä rehtori. Itsenäisen opiskelun 
periaatteet on selostettu ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa. 
Muissa oppilaitoksissa - esimerkiksi aikuislukioissa, yliopistossa ja korkeakouluissa tai ulkomailla - 
suoritetut opinnot voidaan hyväksyä lukio-opintojen pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi 
kursseiksi. Opiskelutodistuksen lisäksi opiskelijan on pyydettäessä näytettävä ko. opintomateriaali 
ja suoritettu tentti tai kurssikoe. 
 
 

3.7 Oppilaitosten yhteiset opetusjärjestelyt 
 
Koulu on tehnyt sopimuksen Helsingin yliopiston tietojenkäsittelylaitoksen kanssa, jotta muutama 
lukiolainen voi vuosittain osallistua tietojenkäsittelylaitoksen kursseille. Helsingin yliopiston 
matematiikan laitoksen kanssa tehdään monenlaista yhteistyötä niin opetussuunnitelman 
laatimisen kuin opetuksenkin tasolla. Vuosittain matematiikkalukiolaisia suorittaa kursseja 
matematiikan laitoksella. Lähinnä matematiikkalukion opiskelijat voivat suorittaa kursseja myös 
Aalto-yliopistossa tai saada ohjausta tutkielmien tekemiseen. 
Vakiintuneita yhteistyökumppaneita erilaisine oppimisprojekteineen ovat muun muassa Heureka, 
ABB Oy:n Pitäjänmäen tehtaat, Tvärminne ja Korkeasaari. 
Yhteistyössä muiden lukioiden kanssa toteutetaan tutor- ja opiskelijakuntatoiminnan koulutusta. 
Lukion kursseja tarjotaan Helsingin yksityiskoulujen yhteiseen opintotarjontaan, esimerkkinä 
matematiikkamaanantai. 
Koulumme peruskoulu on luonnollinen yhteistyökumppani.  
Yhteistyö yksityisten koulujen välillä tapahtuu Yksityiskoulujen liiton puitteissa. 
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3.8 Muut opetusjärjestelyt: Kansainvälinen toiminta 
 
Koulumme osallistuu EU:n rahoituksen puitteissa Comenius-toimintaan.  
Koulu toimii Kansainvälisen Kenguru-matematiikkakilpailun suomalaisena koordinaattorikouluna. 
Vuosittain järjestetään matematiikkaleirikoulu Unkarissa, johon pyydetään mukaan myös muiden 
suomalaisten koulujen lukioita. Tässä yhteistyökumppaneina ovat Helsingin yliopiston 
matematiikan laitos ja unkarilainen Elte-yliopisto. 
Kansainväliset projektit ja projektikohteet voivat vuosittain vaihdella. 
Matematiikkalukiolaisille pyritään tarjoamaan muutaman vuoden välein opintomatka Euroopan 
hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen Cerniin. 
Englannin opiskelijat voivat tekevät vuosittain opintomatkan Lontooseen. 
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4 LUKU   OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 
 

4.1 Ohjaustoiminnan tehtävä ja tavoitteet 
 
Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että 
opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin 
ja työelämään. 
 
 

4.2 Ohjauksen järjestäminen 
 
Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tukea 
opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja 
elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Lukion opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena, 
henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Ohjauksen tehtävänä on edistää koulutuksellista, 
etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä.  
 
Lukion ohjaustoimintaan tulee kaikkien koulun opettaja- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvien 
osallistua. Opinto-ohjaajalla on oltava päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä 
ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Opettajan tehtävänä on ohjata 
opiskelijaa opettamansa oppiaineen opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan 
oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan. Opiskelijaa tulee ohjata suunnittelemaan oma 
henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa ja seuraamaan sen toteutumista. Opiskelijan tulee 
saada opinto-ohjausta opiskelun tueksi ja valintojen tekemiseksi siten, että hän pystyy 
suunnittelemaan lukio-opintojensa sisällön ja rakenteen omien voimavarojensa mukaisesti. 
 
Lukio-opiskelusta ja lukio-opintoihin hakeutumisesta tulee tiedottaa perusopetuksen 
päättövaiheessa oleville oppilaille, heidän huoltajilleen, oppilaanohjaajille ja opettajille. Lukio-
opintonsa aloittavat opiskelijat tulee perehdyttää oppilaitoksen toimintaan sekä lukio-opiskelun 
ohjeisiin ja menettelytapoihin.  
 
Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä tulee kehittää ja pitää yllä lukio-opintojen ajan. Opiskelijoiden 
opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamisesta ja tukemisesta tulee huolehtia yhteistyössä kotien kanssa. 
Opiskelijoiden opinto-ohjelmat on tarkistettava säännöllisesti sekä seurattava heidän opintojensa 
etenemistä.  
 
Opetussuunnitelmaan on laadittava kuvaus ohjaukseen osallistuvien tehtävistä ja työnjaosta ja 
joka osaltaan toimii koko oppilaitoksen opetustyön kehittämisen välineenä. Opiskelijan tulee 
saada tietoa siitä, miten hän voi saada tukea ohjaustoimintaan osallistuvilta henkilöiltä ja mitkä 
ovat näiden tehtävät ohjauksen kokonaisuudessa. Opetussuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten 
opinto-ohjausta koskeva yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa on järjestetty. Samoin siinä tulee 
määritellä yhteistoiminnan puitteet eri asiantuntijoiden ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. 
Myös huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on kuvattava opetussuunnitelmassa. 
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4.3 Ohjauksen toteuttaminen, työnjako ja tehtävät 
 
4.3.1 Henkilökohtainen ohjaus 
 
Opinto-ohjaajat antavat henkilökohtaista ohjausta opintoihin liittyvissä asioissa. Lukion aloittavat 
opiskelijat saavat ohjausta kurssivalintojen tekemiseen. Ohjauksessa huomioidaan valintojen 
mielekkyys lukio-opiskelun, yliopiskelijatutkinnon suorittamisen ja jatko-opintoihin hakeutumisen 
kannalta. 
 
Ryhmänohjaajat perehdyttävät opiskelijat lukion käytänteisiin ja auttavat lukujärjestyksen 
laatimisessa. Ryhmänohjaajat haastattelevat oman ryhmänsä uudet opiskelijat ja auttavat 
ensisijaisesti opiskelijoita ongelmatilanteissa. Tarvittaessa opiskelijat ohjataan opinto-ohjaajalle.  
Aineopettaja huolehtii opiskelijan ohjaamisesta oppiaineensa/oppiaineryhmänsä osalta. 
Aineopettaja tiedottaa mm. syventävistä/soveltavista kursseista sekä valmentaa aineensa yo-
kirjoituksiin.  
 
Tutorit auttavat opiskelijoita opiskeluun liittyvissä asioissa. He perehdyttävät ryhmänohjaajien ja 
opinto-ohjaajien kanssa opiskelijat lukio-opintoihin ja koulun käytänteisiin.  
 
Viime kädessä ja ongelmatilanteissa vastuu opinto-ohjauksesta ja koululle kuuluvista päätöksistä, 
esim. yliopiskelijakirjoituksiin liittyvissä asioissa, on rehtorilla. 
 
4.3.2 Oppitunnit ja tiedotukset 
 
Opinto-ohjaaja pitää yhden pakollisen kurssin kaikille opiskelijoille. Kurssi on jaettu kolmelle 
vuodelle. Tämän lisäksi tarjotaan yksi syventävä kurssi toisena opiskeluvuotena. 
Yhdessä rehtorin kanssa opinto-ohjaaja tiedottaa yo-tutkintoon liittyvistä asioista. Opinto-ohjaaja 
ja rehtori kertovat vanhempainilloissa 1. vuosikurssin vanhemmille lukio-opinnoista, 2. 
vuosikurssin vanhemmille lukio-opinnoista ja yo-tutkinnon hajauttamisesta sekä 3. vuosikurssin 
vanhemmille yo-tutkinnosta sekä jatko-opinnoista. 
 
Ryhmänohjaajat pitävät ryhmänohjaustunteja/-tuokioita säännöllisesti.  
Aineenopettajat kertovat omasta oppiaineestaan sekä tiedotustilaisuuksissa että oman 
opetuksensa yhteydessä. 
Rehtori huolehtii yo-tutkinnosta tiedottamisesta opiskelijoille sekä järjestää vanhempainillat 
yhdessä opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajien kanssa. 
 
 

4.4 Ohjauksellinen tiedottaminen 
 
Vuosittain toimitetaan opinto-opas, joka sisältää tietoa paitsi lukuvuoden käytänteistä ja yleisistä 
lukio-opintoja koskevista asioista, myös eri oppiaineiden kurssikuvaukset ja muita ainekohtaisia 
ohjeita. 
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5 LUKU   OPISKELIJAN TUKEMINEN 
 
 

5.1 Tukiopetus 
 
Opiskelija voi saada halutessaan tukiopetusta aineenopettajalta tai muuta tarvittavaa tukea lukion 
erityisopettajalta. Tukiopetus on pääsääntöisesti pienryhmäopetusta. Hylätty kurssi suoritetaan 
uusintakokeessa tai käydään uudelleen. Vuosittain järjestetään kaksi jo hyväksyttyjen kurssien 
korotusmahdollisuutta. Matematiikkalukion matematiikan opetukseen liittyy pedagogista 
kertausta ja kannustamista mahdollisimman hyvään oppimistulokseen. Lukion päättövaiheessa 
lukuisissa oppiaineissa järjestetään eripituisia kertauskursseja. 
 
 

5.2 Opiskeluhuolto 
 
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta ylläpitävää työtä ja 
toimia, joilla edistetään opiskelijoiden tervettä ja tasapainoista kehitystä sekä luodaan edellytykset 
hyvälle oppimiselle. Opiskeluhuoltotyö kuuluu osaltaan kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 
 
Opiskeluhuollon palveluihin lukiossa kuluu kouluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut.. 
Opiskelijahuoltoa toteutetaan yhteistyössä terveys-, sosiaali- ja nuorisotoimen sekä muiden 
psykososiaalista tukea tarjoavien yhteistyötahojen kanssa. 
Lukiossa tuetaan aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja vastuullisuuden 
kehittymistä. Samalla huolehditaan tuen tarjoamisesta niin, että nuori ei jää yksin opiskelun ja 
elämäntilanteeseensa liittyvien ratkaisujen kanssa. Opiskeluhuoltotyö on koulun yhteisöllistä, 
vuorovaikutuksellista ja kaikkien hyvinvoinnista huolehtivaa toimintakulttuuria. Lukiossa tuetaan 
opiskelijoiden ryhmäytymistä ja osallisuutta edistävien rakenteiden luomista. 
 
Opiskeluhuoltotyö perustuu luottamukselliseen ja vastuulliseen yhteistyöhön koulun henkilöstön 
ja opiskelijoiden kesken. Sen onnistuminen edellyttää yhdessä laadittuja toimintamalleja ja 
suunnitelmia ennaltaehkäisevää työtä sekä ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteiden hoitamista 
varten. Opiskelijoille ja vanhemmille tiedotetaan säännöllisesti opiskeluhuollon yleisistä 
käytänteistä ja toimintasuunnitelmista.  
 
Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiikkalukiossa on säännöllisesti kokoontuva 
opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori/lukion apulaisrehtori, lukion opinto-ohjaajat, 
kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja/ tai psykologi, erityisopettaja sekä opettajajäseniä ja 
ryhmänohjaajia tarpeen mukaan. Opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on koordinoida, kehittää ja 
osaltaan toteuttaa opiskeluhuoltotyötä. Moniammatillisessa työssä noudatetaan ammattieettisiä 
periaatteita sekä tietojensaantia ja salassapitoa koskevia säädöksiä. 
 
Ryhmänohjaajat ja opettajat seuraavat oppilaittensa hyvinvointia, koulumenestystä ja poissaoloja 
ja puuttuvat nopeasti ongelmiin. Tarvittaessa he ohjaavat oppilaita koulun opinto-ohjauksen ja 
opiskeluhuollon palvelujen piiriin. Ryhmänohjaajien vastuulla on kodin ja koulun välisen tiedon 
kulku.  
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Mikäli opiskelija tarvitsee erityistä tukea, tukitoimia voidaan suunnitella ja toteuttaa opiskelijan, 
opettajien, opiskeluhuoltohenkilöstön ja vanhempien yhteistyönä. Tarvittaessa yhteistyötä 
tehdään muiden viranomaisten sekä hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavien asiantuntijoiden 
kanssa. Koulussa huolehditaan siitä, että opiskelijalle annetaan tieto hänen käytettävissään 
olevista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista ja muista nuorten tukipalveluista. 
Tarvittaessa nuori ohjataan hakeutumaan näihin palveluihin. Yhteistyössä vanhempien kanssa 
otetaan huomioon luottamuksellisuus, nuoren ikä ja etu.  
 
Opiskeluhuollon palveluita järjestetään käytettävien voimavarojen puitteissa niille opiskelijoille, 
jotka tarvitsevat tukea psyykkisistä, sosiaalisista tai elämäntilanteeseen liittyvistä syistä. 
Opiskelijoita ohjataan tarpeen mukaan koulun ulkopuolisiin palveluihin. Opiskeluhuoltoa 
toteutetaan yhteistyössä terveys-, sosiaali- ja nuorisotoimen, seurakunnan sekä muiden 
psykososiaalista tukea tarjoavien yhteistyötahojen kanssa. 
 
Lukiomme opiskeluhuollon erityishuomion kohteena ovat matematiikkalukioon opiskelemaan 
tulevat, Helsinkiin yksin asumaan muuttavat nuoret. Heidän kuulemisensa, yhteydenpito 
vanhempiin, huolien ja ongelmien esiintuominen on ryhmänohjaajan erityistehtävä. Vastaavasti 
nelivuotiselle linjalle jäävät opiskelijat saavat oman ryhmänohjaajan neljännen opiskeluvuoden 
ajaksi. 
 
Opiskeluhuoltoryhmä laatii vuosittain opiskeluhuoltosuunnitelman. Ryhmä kokoontuu vähintään 
kaksi kertaa jakson aikana. Ryhmän käsittelyyn asiat tulevat kahdella tavalla: ryhmän ulkopuolelta, 
tavallisimmin opettajilta, tai ryhmän omasta aloitteesta. Opiskeluhuoltoryhmässä käsitellään sekä 
kouluhyvinvointia edistäviä toimia että yksittäistä ryhmää tai yksitäisen opiskelijan opintojen 
etenemistä koskevia asioita. Opiskeluhuoltoryhmä ottaa kantaa myös erilaisiin opiskeluyhteisön 
ongelmatilanteisiin.  
Ryhmä pitää pöytäkirjaa. Opiskelijahuoltoa koskevat asiakirjat ovat julkisuuslain 24§:n mukaan 
salassa pidettäviä. Tämän vuoksi opiskelijahuoltoa koskevat asiakirjat säilytetään koululla lukitussa 
kaapissa. 
 
Opiskeluhuolto kouluttautuu tutustumalla terveydenhoidon, sosiaalitoimen ja muiden 
yhteistyötahojen kuten nuorisotoimen ja seurakunnan, toimintaan. Kerran lukukaudessa ennen 
rehtorin kyselytuntia ryhmä keskustelee opiskelijakunnan hallituksen ja tutoreiden kanssa. 
Opiskeluhuoltoryhmä käy huhtikuussa arviointikeskustelun omasta työstään ja laatii 
toimintakertomuksen vuosikertomukseen. 
 
Koululla on myös peruskoulun kanssa yhteiset henkilö- ja paloturvallisuusohjeet, kriisisuunnitelma 
ja päihdetoimintaohjelma. Liitteet. 
 
 

5.3 Opiskeluun liittyvä erityinen tuki (OPH: Lukion opetussuunnitelman perusteet) 

 
Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset 
mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Erityistä tukea tarvitsevat sellaiset opiskelijat, jotka ovat 
tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet 
vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat 
opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen 
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tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen 
liittyvien ongelmien vuoksi. 
 
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu voidaan lukiolain (629/1998) 13 §:n 
(muutettu lailla 478/2003) mukaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja -asetuksessa ja lukion 
opetussuunnitelmassa määrätään. Jos opiskelija vapautetaan jonkin oppiaineen opiskelusta, 
hänen tulee valita sen tilalle muita opintoja niin, että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy. 
 Opiskelijalle voidaan laatia suunnitelma, johon kirjataan, miten yksilölliset toimenpiteet voidaan 
toteuttaa. 
 
Lukiossamme lukiolain 13 §:ssä tarkoitetut oppimistilanteet ja kokeet järjestetään siten, että 
opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. 
 
Erilaiset oppimisvaikeudet, kuten lukihäiriöt, pyritään kartoitetaan ensimmäisen opiskeluvuoden 
aikana. Lukion erityisopettajalta saa apua löydettyihin oppivaikeuksiin. 
 

5.4 Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus (OPH, Lukion opetussuunnitelman perusteet) 

 
Yleistä 
Kieli- ja kulttuuriryhmillä tarkoitetaan tässä saamelaisia, romaneja, viittomakielisiä ja vieraskielisiä. 
Opetussuunnitelmassa määrätään opetuskielestä ja opetussuunnitelman perusteiden 
luvun 5 mukaan äidinkielen opetuksesta. 
Lukiokoulutuksessa voi lukiolain 6 §:n 1 momentin mukaan opetuskielenä suomen ja 
ruotsin kielen lisäksi olla myös saame, romani tai viittomakieli. Mikäli tätä mahdollisuutta 
käytetään, opetussuunnitelmaan tulee kirjata, missä oppiaineissa, missä määrin ja millä tavoin yllä 
mainittuja kieliä käytetään opetuksessa tai opiskelussa. Saamenkielisille voidaan opettaa jotakin 
ainetta tai joitakin kursseja saameksi, käyttää saamenkielisiä oppimateriaaleja tai käyttää saamen 
kieltä suullisesti oppimateriaalin ollessa suomenkielistä. Viittomakieltä voidaan käyttää sekä 
apukielenä että varsinaisena opetuskielenä. Jos osa opetuksesta halutaan edellä mainitun 
momentin mukaan antaa jollakin muulla kuin alussa mainitulla kielellä, siis toisella kotimaisella tai 
vieraalla kielellä, on tämäkin määriteltävä opetussuunnitelmassa ja samalla huolehdittava 
siitä, että osittainen muunkielinen opetus ei vaaranna oppimista. 
Äidinkielen opetus noudattaa lukiolain 8 §:n mukaan opiskelijan opetuskieltä, joka voi 
olla suomi, ruotsi tai saame. Mikäli opetuskieli on pääasiallisesti saamen kieli, myös äidinkielen ja 
kirjallisuuden -oppiaineena opetetaan saamen kieltä. Saamen kieltä voidaan opettaa äidinkielen ja 
kirjallisuuden oppiaineena, vaikka koulu ei antaisikaan opetusta saamen kielellä. 
Saamea äidinkielenä opiskeleville annetaan suomen kielen opetus joko erillisen saamenkielisille 
tarkoitetun oppimäärän tai suomenkielisten äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän mukaan. 
Myös viittomakielisille on näissä opetussuunnitelman perusteissa oma suomen kielen oppimäärä. 
Äidinkielenä voidaan lukiolain 8 §:n 2 momentin mukaan opettaa myös viittomakieltä, 
romanikieltä tai muuta opiskelijan äidinkieltä. 
Vieraskieliset opiskelijat opiskelevat oppiainetta äidinkieli ja kirjallisuus joko suomi/ruotsi 
toisena kielenä -oppimäärän mukaan tai suomi/ruotsi äidinkielenä -oppimäärän mukaan. 
Koulutuksen järjestäjä päättää mainittujen säännösten rajoissa, missä laajuudessa 
omakielistä opetusta, oman äidinkielen opetusta sekä suomi/ruotsi toisena kielenä –opetusta 
järjestetään, miten se organisoidaan ja milloin sitä on tarkoituksenmukaista toteuttaa useiden 
oppilaitosten yhteistyönä. 
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Saamelaiset 
(Lukion opetussuunnitelman perusteet, sivu 21) 
 
Romanit 
Romaniopiskelijoiden opetuksessa tulee ottaa huomioon Suomen romanien asema etnisenä ja 
kulttuurisena vähemmistönä. Romanikielen opetuksen tulee lukiossa vahvistaa 
romaniopiskelijoiden identiteettiä ja antaa heille mahdollisuuksia käyttää kieltään ja ilmaista 
itseään siten, että huomioidaan heidän kotoaan, yhteisöstään ja perusopetuksesta saamansa 
taidot ja tiedot sekä heidän halunsa ilmaista identiteettiään. Romanikielen opetusta on 
mahdollisuuksien mukaan 
järjestettävä yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa ja sen tulee edistää romaniopiskelijoiden 
oman historian ja kielen tuntemusta sekä tietoisuutta romaneista Suomessa ja muissa maissa. 
Opiskelussa hyödynnetään lähiympäristöä, sukuyhteisöä ja romanikielistä mediaa. 
 
Viittomakieliset 
(Lukion opetussuunnitelman perusteet, sivu 21) 
 
Maahanmuuttajat ja muut vieraskieliset 
Maahanmuuttajien ja muiden vieraskielisten opetuksessa ja opiskelussa noudatetaan 
opetussuunnitelman perusteita ja lukion paikallista opetussuunnitelmaa huomioiden 
opiskelijoiden taustat ja lähtökohdat kuten suomen/ruotsin kielen taito, äidinkieli ja kulttuuri, 
maassaoloaika ja aikaisempi koulunkäynti. Opetus ja opiskelu tukevat opiskelijan kasvamista sekä 
suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että opiskelijan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi 
ja tasapainoiseksi jäseneksi. 
Maahanmuuttajalle ja muulle vieraskieliselle opiskelijalle voidaan opettaa koulun opetuskielen 
mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta suomea tai ruotsia toisena kielenä, mikäli 
hänen suomen tai ruotsin kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla 
kielitaidon osa-alueilla. Maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille voidaan mahdollisuuksien 
mukaan järjestää myös oman äidinkielen opetusta yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. 
Opetushallituksen suositus opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä on liitteenä. 
Suomen tai ruotsin kielen ja opiskelijan äidinkielen opetuksen ohella maahanmuuttajien 
ja muiden vieraskielisten opiskelijoiden tulee saada myös muuta tarvittavaa tukea niin, että he 
selviytyvät lukio-opinnoistaan edellytyksiään vastaavalla tavalla. Maahanmuuttajia ja muita 
vieraskielisiä opiskelijoita on jo lukio-opintojen alussa informoitava heidän 
opiskelumahdollisuuksistaan, tukijärjestelyistä sekä heidän oikeuksistaan yliopiskelijatutkinnossa. 
 
Edelliseen tekstiin viitaten lukiossamme järjestetään Suomi toisena kielenä –opetusta.  
 
Maahanmuuttajaopiskelijoiden kohdalla opiskeluhuoltotyöryhmä käyttää apunaan myös suomi 
toisena kielenä –opettajan tietämystä. 
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6 LUKU   ARVIOINTI 
 
 

6.1 Opiskelijan arviointi 
 
6.1.1 Arvioinnin tavoitteet 
”Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään 
opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida 
monipuolisesti.” (Lukiolaki 629/1998, 17 § 1 mom.) 
 
Opiskelijan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja 
oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on 
kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan 
huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjille, työelämälle ja muille vastaaville tahoille. Opiskelijan 
arviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä arvioimaan tehdyn työn tuloksia. Arvosanan 
antaminen on yksi arvioinnin muoto. On tärkeää, että arviointi kannustaa opiskelijaa omien 
tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkistamiseen. 
 
6.1.2 Kurssin arviointi 
Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle 
palautetta kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssin 
arviointi perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, myös opintojen edistymisen jatkuvaan 
havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa 
huomioon niin että käytetään hyväksi muun muassa kurssin arviointikeskusteluja. 
 
”Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti” (Lukioasetus 810/1998, 4 § 1 mom). 
”Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta” 
(Lukioasetus 810/1998, 4 § 2 mom). 
Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Opiskelijan suorittaessa kurssin 
kokonaan tai osittain itsenäisesti noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. 
Kurssin tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös tällöin arvioitava 
riittävän laaja-alaisesti.  
Jotta koulu voisi varmentaa, että huoltajat saavat asetuksen mukaisen tiedon opiskelijan 
työskentelystä ja opintojen edistymisestä, koulu voi edellyttää huoltajan allekirjoitusta tiedotteisiin 
ensimmäisen lukiovuoden aikana. 
 
Kunkin oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan myös numeroin, riippumatta siitä, 
annetaanko kurssista tai oppiaineen oppimäärästä suoritusmerkintä vai käytetäänkö muuta 
arviointitapaa. Numeroarviointi tallennetaan sen varalta, että opiskelija haluaa numeroarvosanan 
päättötodistukseen. 
 
Muita opetussuunnitelmassa määriteltäviä kurssin arviointitapoja voivat olla esimerkiksi 
suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (H = hylätty) tai sanallinen arviointi. Kesken oleva kurssi 
merkitään jaksotodistukseen merkinnällä O = osallistunut. Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi 
ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat myös täydentää ja täsmentää 
numeroarvostelua. 
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Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, jotka vaikeuttavat osaamisen 
osoittamista (esimerkiksi lukemis- ja kirjoittamishäiriö), otetaan arvioinnissa huomioon 
arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus osaamisensa muuhunkin kuin kirjalliseen 
näyttöön. 
Arvioinnin suorittajat ja arviointiperusteista tiedottaminen 
”Opiskelijan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen osalta opiskelijan opettaja tai. jos opettajia on 
useita, opettajat yhdessä. päättöarvosanasta päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.” 
(Lukioasetus 810/1998, 9 § 1 mom) 
”Opiskelijalla on oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen.” 
(Lukioasetus 810/1998, 9 § 2 mom) 
Arviointiperusteista tiedottaminen parantaa opettajien ja opiskelijoiden oikeusturvaa ja motivoi 
opintoja. Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin arviointiperusteet selvitetään 
opiskelijalle kurssin alussa. Arvioinnin yksityiskohdista sovitaan opiskelijoiden kanssa. 
 
Arvostelematta jättäminen 
Opiskelija ei saa kurssiarvosanaa, mikäli hän ilman hyväksyttävää syytä on poissa oppitunneilta tai 
muutoin laiminlyö opiskelunsa. 
 
Opinnoissa eteneminen 
Ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa on määrätty niistä kursseista, joiden suorittaminen 
hyväksytysti on edellytyksenä ao. aineen tai aineryhmän opinnoissa etenemiseen. Opiskelijalle, 
joka ei ole suorittanut em. opintoja hyväksytysti, tulee varata mahdollisuus osoittaa 
saavuttaneensa sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat opinnoissa etenemisen (Lukioasetus 
810/1998, 7 § 1 mom). 
 
Opiskelijan opintojen etenemistä seurataan.  
Mikäli opiskelija saa hylätyn arvosanan, hänellä on oikeus yhteen uusintaan. Mikäli hän 
epäonnistuu, hänen on käytävä kurssi uudelleen. 
Opiskelija voi suorittaa uusintakuulustelussa hylätyn kurssin. Jos opiskelija haluaa korottaa 
hyväksyttyä kurssiarvosanaa, hän voi mennä ko. kurssille uudelleen tai osallistua lukuvuosittain 
järjestettäviin korotustentteihin. Mikäli opiskelija käyttää tätä oikeutta, kurssin arvosanaksi tulee 
kyseisistä suorituksista parempi.  
Lisäksi opintojensa loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossain 
oppiaineessa tai joka haluaa korottaa jo saamaansa arvosanaa, varataan erillisessä kuulustelussa 
(ns. tentissä) mahdollisuus arvosanan korottamiseen. 
 
 
Opintojen hyväksilukeminen 
”Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka 
ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.” (Lukiolaki 
629/1998, 23 § 1 mom.) 
”Päätös muualla suoritettavien opintojen hyväksilukemisesta tulee sitä erikseen pyydettäessä 
tehdä ennen mainittujen opintojen aloittamista.” (Lukiolaki 629/1998, 23 § 2 mom) Sen lisäksi, 
mitä lukiolaissa (L 629/1998, 23 §) on säädetty, tulee opintojen hyväksilukemisella välttää 
opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskeluaikaa. Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja 
muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Jos kyseessä on 
lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan 
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lukion arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti: 
 
asteikko 1–5 lukioasteikko asteikko 1–3 
1 (tyydyttävä) 5 (välttävä) 1 
2 (tyydyttävä) 6 (kohtalainen) 1 
3 (hyvä) 7 (tyydyttävä) 2 
4 (hyvä) 8 (hyvä) 2 
5 (kiitettävä) 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen) 3 
 
Tapauksissa, joissa lukio ei voi päätellä, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suorittu 
kurssi vastaa, ylempää vai alempaa, on vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi. Ulkomailla 
suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi 
kursseiksi. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisiin tai opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin 
syventäviin kursseihin, tulee niistä antaa numeroarvosana. Arvosanan määrittelyn tueksi voidaan 
tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä. Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä 
lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä 
oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Näitä 
vastaavuuksia on määritelty tarkemmin oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän 
oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut pitkän 
oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja 
opetussuunnitelmassa 
päätettävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää, tulee järjestää lisäkuulustelu osaamistason 
toteamiseksi. 
Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään, menetellään 
edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä 
myös arvosana harkitaan uudelleen. 
Maahanmuuttajaopiskelija arvioidaan suomi/ruotsi toisena kielenä (S2/R2) vieraskielisille -
oppimäärän mukaan, jos opiskelija on valinnut sen oppimääräkseen riippumatta siitä, onko hänelle 
järjestetty erillistä suomi/ruotsi toisena kielenä -opetusta vai ei tai onko lukio voinut tarjota vain 
osan suomi/ruotsi toisena kielenä -kursseista. Suomi/ruotsi äidinkielen ja kirjallisuuden 
oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti suomi/ruotsi toisena 
kielenä -kursseihin, ja niistä saatu arvosana siirtyy suomi/ruotsi toisena kielenä -kurssin 
arvosanaksi. Opiskelijalla voi olla 
todistuksessaan arvosana vain joko suomen/ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärästä tai 
suomi/ruotsi toisena kielenä (S2/R2) vieraskielisille oppimäärästä, mutta ei molemmista. 
 
6.1.3 Oppiaineen oppimäärän arviointi 
 
”Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin.” 
(Valtioneuvoston asetus 955/2002) 
Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 
opiskelemista pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista 
kursseista. Soveltavien kurssien kuulumisesta eri oppiaineiden oppimääriin päätetään 
opetussuunnitelmassa. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät. 
Opiskelijan opiskelusuunnitelma tarkentuu lukio-opintojen aikana. Sen laatiminen ja seuranta 
ohjaavat opiskelijaa tavoitteellisiin kurssivalintoihin. 
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja 
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opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien 
kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla 
hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: 
 
Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa 
määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja 

 enintään 
1–2 kurssia    0 
3–5 kurssia    1 
6–8 kurssia    2 
9 kurssia tai enemmän   3 
 
Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja 
opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävä kurssit, eikä mitään niistä 
voi jälkikäteen poistaa. Oppiaineen oppimäärään liittyvien muiden syventävien sekä soveltavien 
kurssien arviointitavasta päätetään tarkemmin opetussuunnitelmassa. ”Opiskelijalle, joka ei ole 
tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, on 
järjestettävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen.” (Lukioasetus 
810/1998, 8 § 3 mom) Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja 
oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee 
arvosanaa korottaa. 
Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien 
kurssien pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen 
kuulustelun lisäksi 
-  koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa määrittelemien syventävien ja soveltavien 
kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä, 
-  opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat 
oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. 
 
Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet 
Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden 
oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli 
opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista 
oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista 
vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. 
Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot arvioidaan 
siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään. 
 
6.1.4 Lukion oppimäärän suoritus 
 
”Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä kursseina. 
Opiskelijalle vapaaehtoiset opinnot voivat olla kestoltaan edellä mainittua lyhyempiä tai pitempiä. 
Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia” (Lukioasetus 810/1998, 1 § 1 mom). 
Opiskelijan henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaan kuuluvia pakollisia, syventäviä ja soveltavia 
kursseja tulee olla opiskeltu vähintään siinä laajuudessa kuin ne on määritelty valtioneuvoston 
14.11.2002 antamassa tuntijakopäätöksessä. (Valtioneuvoston asetus 955/2002). 
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden 
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oppimäärät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia 
täyttyy. Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion 
oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. 
 
Arvioinnin uusiminen ja oikaisu 
”Opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä kahden 
kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan 
opettajat yhdessä.” (Lukioasetus 810/1998, 13 § 1 mom) 
”Jos 1 momentissa tarkoitettu uusi arviointi tai ratkaisu, jolla pyyntö on hylätty, on ilmeisen 
virheellinen, lääninhallitus voi opiskelijan pyynnöstä velvoittaa opettajan toimittamaan uuden 
arvioinnin tai määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi taikka määrätä, 
mikä arvosana opiskelijalle on annettava.” (Lukioasetus 810/1998, 13 § 2 mom) 
Lukiokoulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa opiskelijoille arvioinnin uusimis- ja 
oikaisumahdollisuudesta. 
 
6.1.5 Todistukset ja niihin merkittävät tiedot 
 
”Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Kesken lukion 
oppimäärän suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus, johon merkitään arvostelu 
suoritetuista opinnoista. Yhden tai useamman aineen oppimäärän suorittaneelle annetaan todistus 
oppimäärän suorittamisesta.” (Lukioasetus 810/1998, 8 § 1 mom) 
”Päättö- ja erotodistukseen sekä yhden tai useamman aineen suorittamisesta annettavaan 
todistukseensovelletaan mitä 6 §:ssä on säädetään.” (Lukioasetus 810/1998, 8 § 2 mom) 
 
Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia: 
1.  Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän. 
2.  Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun henkilö on suorittanut yhden tai 
useamman lukion oppiaineen oppimäärän. 
3.  Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen 
lukion koko oppimäärän suorittamista. 
 
Lukion todistusten tulee sisältää seuraavat tiedot: 
• todistuksen nimi 
• koulutuksen järjestäjän nimi 
• oppilaitoksen nimi 
• opiskelijan nimi ja henkilötunnus 
• suoritetut opinnot 
• todistuksen antamispäivämäärä ja rehtorin allekirjoitus 
• tiedot oppilaitoksen todistuksenanto-oikeudesta 
• arvosana-asteikko 
• selvitys kielten oppimääristä 
ÄO/M = äidinkielenomainen oppimäärä toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsi/suomi) 
S2/R2 = suomi/ruotsi toisena kielenä vieraskielisille opiskelijoille 
A = perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 
B1 = perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkaneen yhteisen kielen oppimäärä 
B2 = perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä 
B3 = lukiossa alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä 
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Suomi/ruotsi toisena kielenä vieraskielisille opiskelijoille (S2/R2) merkitään todistuksessa 
äidinkielen ja kirjallisuuden kohtaan. 
Mikäli opiskelijan opiskelema oma äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, se kirjataan 
soveltaviin opintoihin omaksi kohdakseen otsikolla ”Muu opiskelijan äidinkieli”. 
Lukion päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta merkitään opiskelijan 
opiskelemat oppiaineet, niissä suoritettujen kurssien määrä sekä kunkin oppiaineen arvosana 
sanallisesti ja numeroin (esimerkiksi: kiitettävä...9) tai merkintä oppiaineen hyväksytystä 
suorittamisesta (suoritettu). 
 
Päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta kuuluu myös kohta 
lisätietoja. Tähän kohtaan merkitään päättötodistuksen liitteenä annettavat ja sitä täydentävät 
todistukset erillisistä näytöistä kuten esimerkiksi suoritetut lukiodiplomit, suullisen kielitaidon 
kokeet sekä erittely muissa oppilaitoksissa suoritetuista lukion oppimäärään kuuluneista 
opinnoista, jotka eivät ole mukana oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. 
Mikäli opiskelija on opiskellut yli puolet oppiaineen oppimäärän kursseista muulla kuin 
koulun varsinaisella opetuskielellä, tulee siitä tehdä merkintä todistuksen lisätietoihin. 
Lukion erotodistukseen merkitään oppiaineet ja niissä suoritetut kurssit sekä kunkin 
kurssin arvosana tai merkintä kurssin suorittamisesta (suoritettu/hylätty). 
Lukiossa pidetään opiskelijan opinnoista tiedostoa, josta ilmenevät suoritetut kurssit ja 
niiden arvosanat. 
Lukion koko oppimäärän suorittamisesta ei anneta yhteistä arvosanaa oppiaineiden arvosanojen 
keskiarvona eikä muullakaan tavalla. 
Todistukseen merkitään opiskelijan suorittama kokonaiskurssimäärä. 
Lukiokoulutuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta. 
 
 

6.2 Koulun arviointi 
 
Lähtökohdat ja tavoitteet 
Lähtökohtana on koulun opiskelijamäärä ja opetuksen ulkoiset edellytykset: rakennus, kalustus, 
taloudelliset edellytykset, opettajat ja muu henkilökunta, opetusvälineet sekä opetusmateriaali.  
Arviointiin kuuluu tarkastella onko opetuksen laatu hyvä ja opetuksen määrä riittävä ja 
onko kiinnitetty tarpeeksi huomiota pedagogisiin näkökohtiin. 
Arvioidaan myös sitä, millainen on yhteistyö vanhempien kanssa sekä yhteistyö ja verkottuminen 
Helsingin kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa. 
 
Tavoitteet asetetaan vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä. Tavoitteiden saavuttamista 
seurataan kautta vuoden ja niiden toteutumista arvioidaan lukuvuoden päättyessä tehtävissä 
tilastoissa sekä vuosikertomuksessa. Lisäksi lukion kullekin lukuvuodelle asetettuja tavoitteita 
tarkistetaan ja korjataan keväisin seuraavan lukuvuoden opinto-oppaan toimitustyön yhteydessä 
 
Itsearviointia ovat myös omien opiskelijoiden jatko-opintojen seuranta sekä muun ulkopuolisen 
arvioinnin seuranta. Itsearvioinnin kohteeksi voidaan tarpeen mukaan ottaa mikä tahansa 
kouluyhteisöä koskettava asia. 
Itsearvioinnin yhteydessä tarkastellaan asiaan liittyviä mahdollisuuksia, heikkouksia, voimavaroja 
ja uhkia. 
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7 LUKU   OPPIMISTAVOITEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT 
 
 

7.1 Opetuksen yleiset tavoitteet 
 
Lukion opetus ja muu toiminta tulee järjestää valtioneuvoston asetuksessa (955/2002) 
määriteltyjen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden mukaan siten, että opiskelijalla on 
mahdollisuus laaja-alaisen yleissivistyksen hankkimiseen ja jäsentyneen maailmankuvan 
muodostamiseen. Opiskelijan tulee saada olennaista luontoa, ihmistä, yhteiskuntaa ja kulttuureja 
koskevaa eri tieteen- ja taiteenalojen tuottamaa tietoa. 
Opiskelijassa tulee vahvistaa tarvetta ja halua elinikäiseen opiskeluun. Hänen opiskelu-, 
tiedonhankinta- ja -hallinta- ja ongelmanratkaisutaitojaan sekä oma-aloitteisuuttaan tulee 
kehittää. Huomiota tulee kiinnittää tieto- ja viestintätekniikan monipuolisiin käyttötaitoihin. 
Opiskelutaidoissa tulee korostaa taitoa toimia yhdessä toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja 
verkostoissa. Yhteistyössä tarvittavina taitoina ja valmiuksina tulee edistää itsensä ilmaisemisen 
taitoja, myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä, valmiutta ottaa muut huomioon ja 
valmiutta muuttaa tarvittaessa omia käsityksiään ja omaa toimintaansa. Yhteistyö-, vuorovaikutus- 
ja viestintätaitoja tulee kehittää yhteisöllisen opiskelun erilaisten muotojen avulla. 
Opiskelijan tietoisuutta ihmisten toiminnan vaikutuksesta maailman tilaan tulee kehittää. Lukion 
tulee kehittää opiskelijan taitoa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. 
Opiskelijan tulee saada tilaisuuksia pohtia erilaisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja ja tiedostaa 
valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia. Lukion tulee pyrkiä siihen, että opiskelijalle kehittyy 
halu ja kyky toimia demokraattisessa yhteiskunnassa vastuullisesti huomioiden oma ja muiden 
hyvinvointi. 
Opetuksen tulee lujittaa opiskelijan itsetuntoa ja auttaa häntä tunnistamaan persoonallinen 
erityislaatunsa. Opiskelijaa tulee rohkaista ilmaisemaan eri tavoin omia havaintojaan, tulkintojaan 
ja esteettisiä näkemyksiään. Lukio-opetuksen tulee kannustaa opiskelijoita taiteelliseen 
toimintaan, taide- ja kulttuurielämään osallistumiseen sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävään 
elämäntapaan. 
Lukio-opetuksen tulee antaa opiskelijalle valmiuksia suunnitella omaa tulevaisuuttaan, 
jatkokoulutustaan ja tulevaa ammattiaan. Opiskelijaa perehdytetään työ- ja elinkeinoelämään sekä 
yrittäjyyteen. Tavoitteena on, että lukion päätyttyä opiskelija pystyy kohtaamaan joustavasti 
muuttuvan maailman haasteet, tuntee vaikuttamisen keinoja ja hänellä on halua ja rohkeutta 
toimia. Hänen tulee saada edellytykset monipuoliseen ja täysipainoiseen elämään ihmisenä 
olemisen eri rooleissa. 
 
 

7.2 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 
 
Aihekokonaisuudet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä kasvatus- ja koulutushaasteita. Samalla ne 
ovat ajankohtaisia arvokannanottoja. Käytännössä aihekokonaisuudet ovat lukion 
toimintakulttuuria jäsentäviä toimintaperiaatteita ja oppiainerajat ylittäviä, opetusta eheyttäviä 
painotuksia. Niissä on kysymys koko elämäntapaa koskevista asioista. 
Kaikkia aihekokonaisuuksia yhdistävinä tavoitteina on, että opiskelija osaa 
• havainnoida ja analysoida nykyajan ilmiöitä ja toimintaympäristöjä, 
• esittää perusteltuja käsityksiä tavoiteltavasta tulevaisuudesta, 
• arvioida omaa elämäntapaansa ja vallitsevia suuntauksia tulevaisuusnäkökulmasta sekä 
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• tehdä valintoja ja toimia tavoiteltavana pitämänsä tulevaisuuden puolesta. 
 
Kaikille lukioille yhteisiä aihekokonaisuuksia ovat 
• aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, 
• hyvinvointi ja turvallisuus, 
• kestävä kehitys, 
• kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, 
• teknologia ja yhteiskunta sekä 
• viestintä- ja mediaosaaminen. 
 
Näiden aihekokonaisuuksien lisäksi koulutuksen järjestäjä voi hyväksyä opetussuunnitelmaan 
myös muita aihekokonaisuuksia. 
Aihekokonaisuudet otetaan huomioon kaikkien oppiaineiden opetuksessa oppiaineeseen 
luontuvalla tavalla sekä lukion toimintakulttuurissa. Aihekokonaisuuksien pääasiat sisältyvät 
perusteiden ainekohtaisiin osiin. Aihekokonaisuuksia täydennetään, ajankohtaistetaan ja 
konkretisoidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa. 
 
7.2.1 Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden tavoitteena on kasvattaa opiskelijoita 
osallistuviksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Se merkitsee osallistumista ja 
vaikuttamista yhteiskunnan eri alueilla poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen toimintaan sekä 
kulttuurielämään. Osallistumisen tasot ovat paikallinen, valtakunnallinen, eurooppalainen sekä 
globaali. 
Tavoitteena on, että opiskelija 
• syventää demokraattisen yhteiskunnan toimintaperiaatteiden ja ihmisoikeuksien tuntemustaan, 
• osaa muodostaa oman perustellun mielipiteensä ja keskustella siitä kunnioittaen muiden 
mielipiteitä, 
• tuntee yhteiskunnan erilaisia osallistumisjärjestelmiä sekä niiden toimintatapoja, 
• haluaa osallistua lähiyhteisön, kotikunnan, yhteiskunnan ja elinympäristön yhteisen hyvän 
luomiseen yksilönä ja ryhmässä sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, 
• omaksuu aloitteellisuuden ja yritteliäisyyden toimintatavakseen, 
• tuntee yrittäjyyden eri muotoja, mahdollisuuksia ja toimintaperiaatteita, 
• ymmärtää työn merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle, 
• tuntee kuluttajan vaikuttamiskeinot ja osaa käyttää niitä. 
Aihekokonaisuuden toteuttamisen pääpainon tulee olla käytännön harjoittelussa sekä 
omakohtaisten osallistumis- ja vaikuttamiskokemusten luomisessa. Koulun oman aktiivisen 
toiminnan lisäksi tällaista opiskeluympäristöä voidaan kehittää yhteistyössä muiden yhteiskunnan 
elimien, erilaisten järjestöjen ja yritysten kanssa. 
 
7.2.2 Hyvinvointi ja turvallisuus 
Lukioyhteisössä tulee luoda edellytyksiä osallisuuden, keskinäisen tuen ja oikeudenmukaisuuden 
kokemiselle. Nämä ovat tärkeitä elämänilon, mielenterveyden ja jaksamisen lähteitä. Hyvinvointi 
ja turvallisuus -aihekokonaisuuden tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää oman ja yhteisönsä 
hyvinvoinnin perusedellytykset. Aihekokonaisuus kannustaa toimimaan hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden puolesta perheessä, lähiyhteisöissä ja yhteiskunnan jäsenenä. Se vakiinnuttaa 
hyvinvointia ja turvallisuutta ylläpitävää arkiosaamista, jota jokainen tarvitsee kaikissa 
elämänvaiheissa ja erityisesti elämän kriisitilanteissa. 
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Tavoitteena on, että opiskelija 
• osaa ilmaista tunteita ja näkemyksiä vuorovaikutustilanteissa yhteisödynamiikkaa kehittävällä 
tavalla sekä käsitellä myös pettymyksiä, ristiriitaisia kokemuksia ja konflikteja väkivallattomasti 
• rohkaistuu ottamaan yksilöllistä vastuuta opiskeluyhteisön jäsenten hyvinvoinnista ja 
yhteisöllisyydestä sekä ottamaan itse vastaan yhteisön tukea 
• osaa arvioida, mitkä yhteisölliset ja yhteiskunnalliset toimintatavat tai rakenteelliset tekijät 
edistävät hyvinvointia ja turvallisuutta ja mitkä voivat ne vaarantaa 
• toimii niin, että hän vaikuttaa myönteisesti opiskeluyhteisönsä hyvinvointiin ja 
turvallisuuteen 
• tunnistaa vakavat ongelmat sekä osaa niiden ilmaantuessa hakea apua ja käyttää hyvinvointi- 
palveluita tai ryhtyä muihin tarkoituksenmukaisiin toimiin myös poikkeustilanteissa 
• osaa kohdata muutoksia ja epävarmuutta sekä rakentaa pohjaa uusille mahdollisuuksille. 
Hyvinvointi- ja turvallisuuskokemus on yleensä samanaikaisesti fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen. Kysymys oikeudenmukaisuuden toteutumisesta liittyy siihen olennaisena osana. 
Kokemus on yksilöllinen, mutta sen perusta yhteisöllinen. 
 
7.2.3 Kestävä kehitys 
Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän 
mahdollisuudet. Ihmisen tulee oppia kaikessa toiminnassaan sopeutumaan luonnon ehtoihin ja 
maapallon kestokyvyn rajoihin. Lukion tulee kannustaa opiskelijoita kestävään elämäntapaan ja 
toimintaan kestävän kehityksen puolesta. 
Tavoitteena on, että opiskelija 
• tuntee perusasiat kestävän kehityksen ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja 
kulttuurisesta ulottuvuudesta sekä ymmärtää, että vasta niiden samanaikainen toteuttaminen 
tekee kehityksestä kestävän 
• osaa mitata, arvioida ja analysoida sekä luonnonympäristössä että kulttuuri- ja sosiaalisessa 
ympäristössä tapahtuvia muutoksia 
• pohtii, millainen on kestävä elämäntapa, luontoa pilaamaton ja ekotehokas tuotanto ja 
yhdyskunta, sosiaalista pääomaansa vahvistava yhteisö ja yhteiskunta sekä luontoperustastaan 
ylisukupolvisesti huolehtiva kulttuuri 
• osaa ja tahtoo toimia kestävän kehityksen puolesta omassa arjessaan, lukiolaisena, 
kuluttajana ja aktiivisena kansalaisena 
• osaa tehdä yhteistyötä paremman tulevaisuuden puolesta paikallisesti, kansallisesti ja 
kansainvälisesti.  
Kestävän kehityksen haasteita tulee oppia tarkastelemaan monista näkökulmista: Selvitetään, 
miten ihmistoiminta on vaikuttanut ympäristöön ja miten ihmisen tapa muokata ympäristöjään on 
muuttunut kulttuurievoluution aikana. Analysoidaan maailmanlaajuisia ympäristöuhkia ja niiden 
syitä sekä keinoja korjata kehityksen suuntaa. Tarkastellaan väestönkasvuun, köyhyyteen ja 
nälkään liittyviä ongelmia. Arvioidaan aineiden ja energian kiertokulkuja luonnossa ja 
tuotantojärjestelmissä sekä opetellaan säästämään energiaa ja raaka-aineita. Pohditaan, millaista 
voisi olla taloudellinen kasvu, joka ei perustu raaka-aineiden ja energian käytön lisäämiseen, ja 
mikä merkitys talouden vakaudella on ympäristönsuojelulle ja ihmisten hyvinvoinnille. 
Tutustutaan kestävän kehityksen periaatteita toteuttaviin yrityksiin ja teknologioihin 
sekä opitaan käyttämään kuluttajan vaikutuskeinoja. Selvitetään, miten ihmisen toiminnot 
voivat sopeutua ympäristöihinsä kulttuuriperintöä arvostaen ja luonnon monimuotoisuutta 
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vaarantamatta. Harjoitellaan kestävän elämäntavan käytäntöjä ja selvitetään niiden rakenteellisia 
edellytyksiä. Opetukseen ja lukion arkeen tuodaan esimerkkejä onnistuneista käytännöistä. 
Rohkaistuakseen aktiiviseksi kestävän kehityksen edistäjäksi opiskelija tarvitsee kokemuksia siitä, 
että hänen omilla eettisillä, käytännöllisillä, taloudellisilla, yhteiskunnallisilla ja ammatillisilla 
valinnoillaan on merkitystä. Kestävän kehityksen edistämisessä tulee luoda yleiskuva 
muutostarpeiden mittavuudesta ja siitä, että tarvittaviin tuloksiin päästään vain laajalla yhteistyöllä.  
 
Opetuksen lisäksi kestävään elämäntapaan kannustavat mahdollinen lukion oma ympäristöohjelma 
tai kestävän kehityksen ohjelma sekä ympäristötietoinen toimintakulttuuri. Koulussamme toimii 
ympäristöraati, jonka toimintaan kaikki kouluyhteisömme jäsenet voivat osallistua. 
 
7.2.4 Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
Lukiokoulutuksen tulee tarjota opiskelijalle mahdollisuuksia rakentaa kulttuuri-identiteettiään 
äidinkielen, menneisyyden jäsentämisen, uskonnon, taide- ja luontokokemusten sekä muiden 
opiskelijalle merkityksellisten asioiden avulla. Opiskelijan tulee tietää, mitä yhteiset pohjoismaiset, 
eurooppalaiset ja yleisinhimilliset arvot ovat ja miten ne tai niiden puute näkyvät omassa arjessa, 
suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa. Lukion tulee tarjota opiskelijalle runsaasti 
mahdollisuuksia ymmärtää, miten kulttuuriperintömme on muodostunut ja mikä voi olla hänen 
tehtävänsä kulttuuriperinnön ylläpitäjänä ja uudistajana. Lukion tulee vahvistaa opiskelijan 
myönteistä kulttuuri-identiteettiä sekä kulttuurien tuntemusta, joiden perustalta on mahdollista 
saavuttaa kulttuurien välisen toiminnan taito ja menestyä kansainvälisessä yhteistyössä. 
Tavoitteena on, että opiskelija 
• tuntee kulttuurikäsitteen erilaisia tulkintoja ja osaa kuvata kulttuureiden erityispiirteitä 
• tuntee henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä 
• on tietoinen omasta kulttuuri-identiteetistään, tietää mihin kulttuuriseen ryhmään hän 
tahtoo kuulua ja osaa toimia oman kulttuurinsa tulkkina 
• arvostaa kulttuureiden monimuotoisuutta elämän rikkautena ja luovuuden lähteenä sekä 
osaa pohtia tulevan kulttuurikehityksen vaihtoehtoja 
 • osaa kommunikoida monipuolisesti myös vierailla kielillä kulttuuritaustaltaan erilaisten 
ihmisten kanssa 
• pyrkii toimimaan aktiivisesti keskinäiseen kunnioittamiseen perustuvan monikulttuurisen 
yhteiskunnan rakentamiseksi. 
Toimintakulttuuria kehitettäessä kiinnitetään huomiota lukioon kulttuuriympäristönä ja hyviin 
tapoihin sekä lukion omiin traditioihin, juhliin ja muihin tapahtumiin. Opiskelijoita kannustetaan 
monikulttuuriseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 
 
7.2.5 Teknologia ja yhteiskunta 
Teknologian kehittämisen lähtökohtana on ihmisen tarve parantaa elämänsä laatua ja helpottaa 
elämäänsä työ- ja vapaa-aikanaan. Teknologian perustana on luonnossa vallitsevien 
lainalaisuuksien tunteminen. Teknologia sisältää tiedon ja taidon suunnitella, valmistaa ja käyttää 
teknologisia tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä. Opetuksessa korostetaan teknologian ja 
yhteiskunnan kehittymisen vuorovaikutteista prosessia. 
Tavoitteena on, että opiskelija 
• osaa käyttää luonnontieteiden ja muiden tieteenalojen tietoa pohtiessaan teknologian 
kehittämismahdollisuuksia 
• ymmärtää ja osaa arvioida ihmisen suhdetta nykyteknologiaan sekä osaa arvioida 
teknologian vaikutuksia elämäntapaan, yhteiskuntaan ja luonnonympäristön tilaan 
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• osaa arvioida teknologian kehittämistä ohjaavia eettisiä, taloudellisia, hyvinvointi- ja 
tasa-arvonäkökohtia sekä ottaa perustellen kantaa teknologisiin vaihtoehtoihin 
• ymmärtää teknologian ja talouden vuorovaikutusta sekä osaa arvioida teknologisten 
vaihtoehtojen vaikutusta työn sisältöön ja työllistymiseen 
• oppii yrittäjyyttä ja tutustuu paikalliseen työelämään. 
Aihekokonaisuuden tulee ohjata opiskelija pohtimaan teknologian kehittämistä suhteessa 
yhteiskunnallisiin muutoksiin historiallisista, ajankohtaisista ja tulevaisuuden näkökulmista. 
Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, käyttämään ja hallitsemaan teknologiaa. Hänen on opittava 
teknologian kehittämistyöhön kuuluvaa innovatiivisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Hänen tulee 
oppia tarkastelemaan teknologian arvolähtökohtia ja seurannaisvaikutuksia. 
Nykyihmisen riippuvuutta teknologiasta tulee tutkia ja pohtia yksilön, työelämän ja vapaa-ajan 
kysymyksinä. Erityisesti kiinnitetään huomiota ihmisen perustarpeiden näkökulmasta 
välttämättömään ja ei-välttämättömään teknologiaan. Opiskelijaa kannustetaan ottamaan kantaa 
teknologian kehittämiseen sekä osallistumaan yksilönä ja kansalaisyhteiskunnan jäsenenä sitä 
koskevaan päätöksentekoon. 
Aihekokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä konkretisoidaan tutustumalla eri alojen teknologioihin. 
Näitä ovat esimerkiksi hyvinvointi ja terveys, informaatio ja viestintä, muotoilu ja musiikki, 
ympäristönsuojelu, energiantuotanto, liikenne sekä maa- ja metsätalous. 
 
7.2.6 Viestintä- ja mediaosaaminen 
Lukio-opetuksen tulee tarjota opiskelijalle opetusta ja toimintamuotoja, joiden avulla hän 
syventää ymmärrystään median keskeisestä asemasta ja merkityksestä kulttuurissamme. 
Lukion tulee vahvistaa opiskelijan aktiivista suhdetta mediaan ja valmiutta vuorovaikutukseen sekä 
yhteistyötä paikallisen/alueellisen median kanssa. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään 
mediavaikutuksia, median roolia viihdyttäjänä ja elämysten antajana, tiedon välittäjänä ja 
yhteiskunnallisena vaikuttajana, käyttäytymismallien ja yhteisöllisyyden kokemusten tarjoajana 
sekä maailman- ja minäkuvan muokkaajana. Opiskelija havainnoi ja erittelee kriittisesti median 
kuvaaman maailman suhdetta todellisuuteen. Opiskelija oppii huolehtimaan yksityisyyden 
suojastaan, turvallisuudestaan ja tietoturvastaan liikkuessaan mediaympäristöissä. 
Tavoitteena on, että opiskelija 
• saa riittävät viestien tulkinta- ja vastaanottotaidot: hän oppii mediakriittisyyttä valinnoissa ja 
mediatekstien tulkinnoissa sekä kuluttajan tarvitsemia yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja  
• osaa käsitellä eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä: hän oppii vastuuta median sisällöntuotta- 
misessa, käytössä ja mediakäyttäytymisessään 
• saa paremmat vuorovaikutus-, viestintä- ja vaikuttamistaidot 
• pystyy tuottamaan mediatekstejä ja monipuolistamaan ilmaisullista osaamistaan tuottaessaan 
itse mediatekstien sisältöjä ja välittäessään niitä 
• tottuu käyttämään mediaa opiskelun välineenä ja opiskeluympäristönä, harjaantuu käyttämään 
mediaa opiskeluun liittyvissä vuorovaikutustilanteissa sekä tiedonhankinnassa ja -välittämisessä 
• tuntee median toimintaan vaikuttavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä 
• saa tietoa viestintäalasta, mediatuotannosta ja tekijänoikeuksista. 
Mediaosaaminen on lukiossa sekä taitojen että tietojen oppimista. Media on sekä opiskelun kohde 
että väline. Mediakasvatus on verbaalisten, visuaalisten, auditiivisten, teknisten ja 
yhteiskunnallisten taitojen sekä opiskelutaitojen kehittämistä. Se edellyttää oppiaineiden välistä 
yhteistyötä ja yhteistyötä eri viestintävälineiden kanssa sekä oppimista aidoissa 
toimintaympäristöissä.  
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Lukion eri oppiaineiden on määriteltävä ja rakennettava suhteensa mediaan ja siinä tapahtuvaan 
kommunikaatioon, sen tekniikkaan, sisältöihin, materiaaleihin ja sen ympärille syntyvään 
mediakulttuuriin. Mediaosaamisessa korostuvat monivälineisyys ja visuaalisuus. 
 
Varsinaisten oppituntien ulkopuolisessa toiminnassa kuten päivänavauksissa, juhla- ja 
teemapäivien ohjelmissa, kansainvälisessä toiminnassa otetaan huomioon aihekokonaisuudet. 
Vuosittain esimerkiksi syksyn suunnittelukokouksessa lukion opettajat pohtivat, miten 
aihekokonaisuudet toteutuvat paitsi oppiaineiden sisällä myös oppituntien ulkopuolisessa koulun 
toiminnassa, kuten päivänavauksissa. 
 
Aihekokonaisuuksien toteutumista arvioidaan vuosikertomuksessa. 
 

7.3 Äidinkieli ja kirjallisuus 
 
7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla 
ihminen jäsentää maailmaa ja rakentaa sosiaalista todellisuutta. Äidinkielen myötä ihminen 
omaksuu yhteisönsä kulttuurin ja rakentaa omaa identiteettiään. Tämä mahdollistaa sosiaalisen 
vuorovaikutuksen sekä kulttuurin jatkuvuuden ja sen kehittämisen. 
 
Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja 
taideaine, joka tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Se saa sisältöjä kieli-, 
kirjallisuus- ja viestintätieteistä sekä kulttuurin tutkimuksesta. Kielen, kirjallisuuden ja viestinnän 
tietoja sekä lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja opitaan erilaisissa viestintä- ja 
vuorovaikutustilanteissa. 
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus opastaa arvostamaan omaa kulttuuria ja kieltä. Oppiaine ohjaa 
monikulttuurisuuden ja monikielisyyden ymmärtämiseen ja kielelliseen ja kulttuuriseen 
suvaitsevaisuuteen. 
 
Lukion kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on kaunokirjallisuuden ymmärtäminen, tekstien 
eritteleminen ja tulkitseminen eri näkökulmista. Kaunokirjallisuus tarjoaa aineksia henkiseen 
kasvuun, kulttuuri-identiteetin muodostumiseen ja omien ilmaisuvarojen monipuolistamiseen. 
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus tähtää sellaisiin viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin, jotka 
luovat riittävät edellytykset jatko-opinnoille, osallisuudelle työelämässä ja aktiiviselle 
kansalaisuudelle. Sosiaalinen vuorovaikutus ja oppiminen perustuvat monipuoliseen 
viestintäosaamiseen ja vankkaan luku- ja kirjoitustaitoon sekä taitoon käyttää kieltä tilanteen 
vaatimalla tavalla. Oppiaine äidinkieli ja kirjallisuus ohjaa aktiiviseen tiedon hankkimiseen, tiedon 
kriittiseen käsittelyyn ja tulkintaan. 
 
Opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon, sillä eri tieto- ja taitoalueet ovat 
toiminnallisessa yhteydessä toisiinsa. Niitä yhdistävänä tekijänä on kieli ja näkemys ihmisestä 
tavoitteellisesti toimivana, itseään ilmaisevana, merkityksiä tulkitsevana ja tuottavana viestijänä. 
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Opetuksen tavoitteet 
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 syventää tietojaan kielestä. kirjallisuudesta ja viestinnästä ja osaa hyödyntää niihin liittyviä 
käsitteitä 

 syventää ja monipuolistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan niin, että hän pystyy 
tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen vuorovaikutukseen 

 oppii käyttämään kieltä entistä tarkoituksenmukaisemmin sekä puheessa että 
kirjoituksessa 

 oppii ymmärtämään ja analysoimaan tekstin ja kontekstin suhdetta 

 syventää tekstitaitojaan siten, että hän osaa eritellä, tulkita, arvioida, hyödyntää ja tuottaa 
erilaisia tekstejä entistä tietoisempana niiden tavoitteista ja konteksteista 

 oppii arvioimaan tekstin ilmaisua, esimerkiksi retorisia keinoja ja argumentaatiota, sekä 
soveltamaan tietojaan tekstien vastaanottamiseen ja tuottamiseen 

 syventää kirjallisuuden tuntemustaan ja kehittää siten ajatteluaan, laajentaa kirjallista 
yleissivistystään, mielikuvitustaan ja eläytymiskykyään ja rakentaa maailmankuvaansa 

 hallitsee kirjoitetun kielen normit ja ymmärtää yhteisen kirjakielen tarpeellisuuden 

 osaa valikoida ja kriittisesti arvioida erilaisia tietolähteitä, tiedon luotettavuutta, 
käyttökelpoisuutta ja tarkoitusperiä, osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikka oppiaineen 
opiskelussa 

 nauttii kulttuurista ja sen monipuolisuudesta 
 
Arviointi 
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssien arvioinnin tulee kohdistua monipuolisesti oppiaineen eri 
alueisiin. Arvioinnin pohjana on opiskelijan tieto kurssien tavoitteista ja sisällöistä niin, että hän 
pystyy seuraamaan omaa edistymistään. Opetuksessa tulee kehittää opiskelijan 
itsearviointitaitoja, joiden avulla hän voi rakentaa myönteistä mutta realistista käsitystä itsestään 
puhujana, lukijana ja kirjoittajana. 
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä, ja kirjoittamisen opettamiseen ja 
oppimiseen kuuluu hyvin monenlaisia kirjoitustehtäviä. Kurssien arviointiin vaikuttavat 
puheviestintätehtävien, tuntityöskentelyn ja kurssikokeen lisäksi oleellisesti pitkin kurssia tehdyt 
muut kirjalliset osasuoritukset. Näistä sovitaan opiskelijoiden kanssa heti kurssin alussa ja 
tehtäville sovitaan päivät, jolloin ne jätetään arvosteltavaksi. 
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden kursseja ei voi läpäistä vain tekemällä kurssikokeen, vaan näyttöä on 
oltava koko kurssin ajalta. Kurssityöt ovat yleensä kurssin arvosanaa annettaessa keskenään 
samanarvoiset, mutta jos kurssiin kuuluu koeviikolla tehtävä koe, tätä ei voi jättää tekemättä ja se 
pitää saada hyväksytysti läpi. 
 
Jos opiskelijalle on kertynyt useita poissaoloja, kuitenkin niin, että hän voi jatkaa kurssia, hänen 
kanssaan neuvotellaan poissaolojen korvaamisesta lisätöillä. Kurssista annetaan arvosana vasta, 
kun poissaolojakin korvaavat työt on hyväksytysti tehty. 
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PAKOLLISET KURSSIT 
 
Kursseilla toteutetaan aineen sisäistä integraatiota: lukeminen, kirjoittaminen, puheviestintä, kieli, 
kirjallisuus ja media kytkeytyvät jokaisen kurssin tavoitteisiin ja sisältöihin siten, että tietojen ja 
taitojen opiskelu on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikilla kursseilla syvennetään 
kirjoitetun kielen hallintaa ja kehitetään lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja sekä 
luetaan runsaasti kaunokirjallisuutta ja muita tekstejä kunkin kurssin näkökulmasta. 
 
1.  Kieli, tekstit ja vuorovaikutus  (ÄI1) 
 
Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä 
kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, 
kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu. 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 syventää tekstikäsitystään 

 oppii tarkastelemaan monenlaisia tekstejä entistä tietoisempana tulkintaansa ohjaavista 
seikoista 

 ymmärtää tekstin merkityskokonaisuutena ja tarkastelee sen piirteitä tavoitteen, 
viestintätilanteen ja –välineen kannalta 

 oppii tarkastelemaan kielenkäyttöään, lukemistapojaan ja viestintäänsä entistä 
tietoisemmin 

 tottuu huoltamaan tuottamiensa tekstien kieliasua 

 syventää tietojaan ryhmäviestinnästä: kehittää ja oppii arvioimaan omaa osallistumistaan 
ryhmän vuorovaikutuksen ja ilmapiirin sekä ryhmätyön tai keskustelun tuloksellisuuden 
kannalta. 

 
Keskeiset sisällöt 

 tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten tekstin tavoite, 
vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi 

 vietintätilanteen ja –välineen vaikutus tekstiin 

 tekstikäsityksen syventäminen, esimerkiksi puhutut ja kirjoitetut tekstit, mediatekstit, 
sähköiset ja graafiset tekstit, asia- ja kaunokirjalliset tekstit, julkiset ja yksityiset tekstit 

 erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia ja harjoittelua, niiden ymmärrettävyyden, 
havainnollisuuden ja eheyden tarkastelua 

 tekstien referointia ja kommentointia 

 omien viestintätietojen, -taitojen, -asenteiden ja -motivaation arviointia lukio-opiskelun 
näkökulmasta 

 vuorovaikutustaidot ryhmässä 
 
2.  Tekstien rakenteita ja merkityksiä  (ÄI2) 
 
Opiskelija harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään 
tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja 
kehittyy erilaisten tekstien tuottajana. 
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Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 osaa arvioida tekstien sisältöä, näkökulmia, tyyliä ja muotoa sekä oppii erittelemään tekstiä 
temporaalisista, kausaalisista, kontrastiivisista ja muista merkityssuhteista koostuvana 
kokonaisuutena, oppii tekstien erittelyssä tarvittavaa käsitteistöä ja pystyy soveltamaan 
oppimaansa myös tuottaessaan itse tekstiä 

 tottuu työstämään tekstiään oman ja toisten arvion pohjalta 

 oppii suunnittelemaan ja laatimaan puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä sekä kykenee 
välittämään sanomansa kuuntelijoille tai lukijoille tavoitteittensa mukaisesti 

 oppii tiedonhankintastrategioita, käyttää painettuja ja sähköisiä tietolähteitä sekä löytää 
käyttökelpoista ja luotettavaa tietoa kirjoitelmansa tai puhe-esityksensä pohjaksi. 

 
Keskeiset sisällöt 

 tekstuaaliset keinot, esimerkiksi lausetyypit ja -rakenteet, sananvalinnat, jaksotus, 
viittaussuhteet, kytkökset: fokusointi, aiheen rajaus ja näkökulman valinta 

 informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, havainnollinen esittäminen ja 
arviointi 

 kirjoittaminen prosessina: tarkoituksenmukaisten aineksen haku, kriittinen valikointi ja 
siihen viittaaminen ja sen hyödyntäminen omassa tekstissä sekä tekstin ja sen kieliasun 
hiominen erityisesti tekstin rakenteen ja eheyden kannalta 

 
3.  Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa  (ÄI3) 

 
Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta 
merkityksestä syvenee. 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 oppii ymmärtämään kielen kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta 

 syventää tietojaan kirjallisuuden lajeista ja niiden ominaispiirteistä 

 kehittyy fiktiivisten tekstien analysoijana erilaisia lukija- ja tulkintalähtökohtia sekä 
tarpeellisia kirjallisuustieteellisiä käsitteitä käyttäen 

 oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä suullisesti ja kirjallisesti 

 harjaantuu käyttämään kurssilla havainnoituja kielen keinoja tarkoituksenmukaisesti 
omassa ilmaisussaan 

 
Keskeiset sisällöt 

 kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa tulkinnan kannalta perusteltua käsitteistöä ja 
lähestymistapaa hyödyntäen 

 proosa kirjallisuudenlajina: kerrontateknisiä keinoja, esimerkiksi kertoja, näkökulma, aihe, 
henkilö, aika miljöö, teema, motiivi 

 lyriikka kirjallisuudenlajina: käsitteinä esimerkiksi runon puhuja, säe, säkeistö, rytmi, 
mitallisuus, toisto, kielen kuvallisuus 

 draama kirjallisuudenlajina ja teatterikokemuksena 

 novellien, runojen ja draaman erittelyä 
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 kirjallisuuden keinojen käyttöä omissa teksteissä 
 
4.  Tekstit ja vaikuttaminen  (ÄI4) 
 
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. 
Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja 
tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 syventää medialukutaitojaan, jolloin hän pystyy analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisia 
mediatekstejä, niiden taustoja ja tavoitteita sekä kriittisesti arvioimaan median välittämää 
informaatiota ja vaikutusta yksilöihin ja yhteiskuntaan 

 osaa niin kirjoittajana kuin puhujanakin perustella monipuolisesti näkemyksiään ja arvioida 
vaikuttamispyrkimyksiä ja tekstin luotettavuutta 

 osaa tarkastella kirjallisuuden yhteiskunnallista vaikutusta 

 oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja myös eettisistä 
lähtökohdista 

 
Keskeiset sisällöt 

 suora ja epäsuora vaikuttaminen: esimerkiksi suostuttelu, ohjailu, manipulointi, mainonta, 
propaganda; ironia, satiiri, parodia 

 vaikuttamaan pyrkivien tekstien lajeja, graafisia ja sähköisiä tekstejä: mielipide, kolumni, 
pakina, arvostelu, pääkirjoitus, kommentti, mainos 

 argumentointitavat ja retoriset keinot 

 kantaa ottavia puheenvuoroja, keskusteluja ja väittelyitä 

 tietoisesti vaikuttamaan pyrkivää kirjallisuutta ja muita kantaa ottavia tekstejä 

 tekstien ideologisuus, lähdekritiikki ja mediakritiikki 

 viestijän vastuu: mediavalinnat ja verkkoetiikka 
 
5.  Teksti, tyyli ja konteksti  (ÄI5) 
 
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon 
kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 oppii tarkastelemaan niin fiktiivisiä tekstejä kuin asiatekstejäkin niiden 
kulttuurikontekstissa ja suhteessa muihin teksteihin 

 oppii erittelemään tyylin elementtejä ja niiden vaikutusta tekstin kokonaisuuteen 

 pystyy itsenäiseen kirjoitusprosessiin aiheen ja näkökulman valinnasta, aineiston koonnista 
ja järjestelystä tekstin muokkaamiseen ja tyylin hionnan kautta oman pohdiskelevan 
tekstin laadintaan 

 kehittää omaa ilmaisutapaansa ja kirjallista tyyliään 
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Keskeiset sisällöt 

 eri aikakausia ja tyylejä edustavia kaunokirjallisia ja muita tekstejä erityisesti kulttuurisen 
kontekstin näkökulmasta 

 tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä 
oman aikansa että nykyajan kontekstissa 

 tyylin valinnan kuten sananvalinnan, sävyn, kielen kuvallisuuden, rytmin ja lausevalinnan 
vaikutus tekstiin 

 oppiaineen sisältöihin liittyvästä aiheesta, itse valitusta näkökulmasta laadittu pohdiskeleva 
teksti 

 tyylisuuntia tai -keinoja syventävä teatteri- tai elokuvakokemus 

 oman tyylin hiontaa ja huoltoa 
 
6.  Kieli, kirjallisuus ja identiteetti  (ÄI6) 
 
Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin 
merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 oppii tuntemaan suomen kielen kehityksen vaiheita ja ymmärtää eurooppalaisten kieli- ja 
kulttuurikontekstien vaikutuksen suomalaisen kulttuurin muotoutumiseen ja jatkuvaan 
muutokseen 

 osaa eritellä nyky-Suomen monikulttuurisuutta ja -kielisyyttä ja ymmärtää äidinkielen 
merkityksen jokaiselle ihmiselle 

 tuntee suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja sekä osaa arvioida niiden 
merkitystä oman kulttuurinsa näkökulmasta kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin 
rakentajana 

 
Keskeiset sisällöt 

 teksti suullisessa ja kirjallisessa traditiossa: kansanrunoudesta kirjallisuuteen, kirjoitetusta 
kulttuurista nykyviestintään 

 suomen kielen muotoutuminen ja muuttuminen kansainvälisessä ympäristössä; 
kielenohjailun periaatteet opiskelijan kielenkäytön näkökulmasta 

 kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa 

 suomalaista kaunokirjallisuutta aika- ja kulttuurikontekstissaan, keskeisiä teoksia ja 
teemoja 

 kirjallisia ja suullisia tuotoksia kurssin teemoihin liittyvistä aiheista 

 kurssin aiheeseen liittyvä teatteri- tai elokuvaelämys 
 
SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
7.  Puheviestinnän taitojen syventäminen  (ÄI7) 
 
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii 
arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. 
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Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja puhekulttuurista 

 kehittää puhumisrohkeuttaan ja itsevarmuuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan 

 tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman luotettavuuteen vaikuttavia 
tekijöitä 

 
Keskeiset sisällöt 

 vuorovaikutustilanteiden osatekijät ja ominaispiirteet 

 verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä 

 esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja 
menettelytavat 

 esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 

 puheviestinnän kulttuurisia piirteitä ja suomalaista puhekulttuuria 
 
8.  Tekstitaitojen syventäminen  (ÄI8) 
 
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Kurssilla harjoitellaan 
erityisesti yliopiskelijakirjoitusten tekstitaito-osuutta. 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti ja kriittisesti erilaisia tekstejä 

 varmentaa taitoaan kirjoittaa sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja 
johdonmukaista tekstiä 

 
Keskeiset sisällöt 

Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita: 

 vastaustekstin rakentaminen 

 tekstitaitokokeen erilaiset tehtävätyypit 

 tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet 

 mediatekstien ajankohtaisaiheiden, ilmaisukeinojen ja vaikutusten tarkastelua 

 kielenhuoltoa 
 
9.  Kirjoittaminen ja nykykulttuuri  (ÄI9) 
 
Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja 
nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy 
ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. Kurssilla harjoitellaan 
erityisesti yliopiskelijakirjoitusten esseeosuutta. 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia kielen, kirjallisuuden ja 
viestinnän teemoja 
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 oppii arvioimaan ja arvottamaan ajankohtaisia tekstejä eettisin ja esteettisin perustein ja 
näkemään niiden merkityksen osana yhteiskunnallista keskustelua 

 löytää nykykirjallisuudesta itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään 
keskusteluun 

 osoittaa kypsyyttä oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, ajattelun 
itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä 

 
Keskeiset sisällöt 

 nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä 

 tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaaminen, 
tyylin hionta, otsikointi ja ulkoasun viimeistely 

 esseekokeen erilaiset tehtävätyypit 

 ajankohtaisia suullisia ja kirjallisia puheenvuoroja kieltä ja kulttuuria käsittelevistä aiheista 

 osallistumista lukija- ja kirjoittajayhteisöön 
 
SOVELTAVAT KURSSIT 
 
10.  Äidinkielen ”kymppi”  (ÄI10) 
 
Äidinkielen ”kymppi” on itseopiskelukurssi, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden 
harrastuneisuutta ja vastata opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin äidinkielen ja kirjallisuuden 
oppisisältöjen pohjalta. Kurssin sisältö ja aikataulu suunnitellaan opettajan ja opiskelijan 
yhteistyönä. Kurssiin voidaan integroida eri oppiaineiden teemoja. Opiskelijan tuotos voi olla 
tutkielmatyyppinen mutta yhtä hyvin oma luova tuotos, esimerkiksi novelli- tai runokokoelma, 
videoelokuva tai muu vastaava. 
 
Kurssin voi suorittaa esimerkiksi lukemalla suunnitellusti kirjallisuuden klassikoita tai tutustumalla 
”pintaa syvemmältä” eri aikakausien tyylivirtauksiin, kirjailijoihin, kirjallisuuteen ja kulttuuriin. 
Kurssi voi liittyä esimerkiksi mediateksteihin, elokuvaan, ihmisyyteen kasvuun, kulttuuri-
identiteettiin, viestintä- ja mediataitoihin, osallistuvaan kansalaisuuteen, yrittäjyyteen, 
ympäristövastuuseen, hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen, turvallisuuteen ja liikenteeseen 
tai ihmiseen ja teknologiaan. 
 
11.  Luova kirjoittaminen  (ÄI11) 
 
Kurssin tavoitteena on kehittää jokaisen opiskelijan luovan kirjoittamisen taitoja ja syventää 
kaunokirjallisuuden tuntemusta. Kurssilla etsitään kirjoittajien vahvoja alueita ja rohkaistutaan 
kirjoittamaan erilaisia tekstejä. 
 
Kurssilla perehdytään proosa-, draama- ja runotekstien kirjallisiin keinoihin ja tuotetaan 
opiskelijoiden toiveiden ja kiinnostuksen mukaan monenlaisia kaunokirjallisia tekstejä. Tekstejä 
analysoidaan ja arvioidaan. 
 
12.  Kielenhuolto  (ÄI12) 
 
Kurssilla kerrataan keskeisiä kielenhuollon pulmakohtia, kuten välimerkkien ja pronominien 
käyttö, kongruenssi ja erilaiset virkerakenteet. Lisäksi käydään läpi yliopiskelijakirjoitusten 
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tekstitaitokokeen kannalta oleellisia kielioppikäsitteitä. Kieliharjoitusten ohella harjoitellaan 
tekstin rakentamista, erityisesti sidosteisuutta. 

 

 
7.3.2 Äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi äidinkielenä 
Ks. OPH, lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, sivu 39. Ei opeteta. 
 
7.3.3 Äidinkieli ja kirjallisuus, saame äidinkielenä 
Ks. OPH, lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, sivu 45. Ei opeteta. 
 
7.3.4 Äidinkieli ja kirjallisuus, romani äidinkielenä 
Ks. OPH, lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, sivu 53. Ei opeteta. 
 
7.3.5 Äidinkieli ja kirjallisuus, viittomakieli äidinkielenä 
Ks. OPH, lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, sivu 59. Ei opeteta. 
 
7.3.6  Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä 
 
Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voidaan opettaa äidinkieli ja 
kirjallisuus -oppiaine suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan. Lukiokoulutuksen suomi toisena 
kielenä -oppimäärän tavoitteet rakentuvat perusopetuksessa tai muualla hankittuun suomen 
kielen perusteiden hallintaan. Oppimäärän lähtökohta on toisen kielen oppijan oppimistilanne: 
opiskelija oppii suomea suomenkielisessä ympäristössä, ja hänelle kehittyy vähitellen 
monipuolinen suomen kielen taito oman äidinkielen rinnalle. Keskeinen tavoite on, että opiskelija 
saavuttaa sellaisen suomen kielen taidon, että hän pystyy opiskelemaan täysipainoisesti lukion 
oppiaineita ja pystyy jatkamaan opintojaan sekä selviytymään työelämässä suomen kielellä. 
Yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa suomi toisena kielenä -opetus vahvistaa opiskelijan 
monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.  
 
Tavoitteet 

Suomi toisena kielenä -opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

 kehittää suomen kielen taitonsa niin hyväksi, että hän pystyy käyttämään sitä ajattelun, 
oppimisen, ilmaisun ja vaikuttamisen sekä sosiaalisten suhteiden luomisen ja ylläpitämisen 
välineenä  

 osaa ja rohkenee ilmaista itseään ymmärrettävästi erilaisissa arkielämän ja opiskelun 
viestintätilanteissa  

 hallitsee suomen kielen perusrakenteet kielen eri tasoilla ja tulee entistä tietoisemmaksi 
suomen kielen erityispiirteistä omaan kieleensä tai muihin kieliin verraten  

 kykenee hyödyntämään erilaisia tekstejä ja oppii tietoyhteiskunnassa tarvittavaa kriittistä 
tulkinta- ja arviointitaitoa  

 parantaa taitoaan etsiä, valita, muokata ja välittää tietoa erilaisista lähteistä  

 tottuu työskennellessään käyttämään sanakirjoja ja kielenoppaita  

 perehtyy suomalaiseen yhteiskuntaan, mediaan, kulttuuriin ja kirjallisuuteen (yhteistyössä 
muun aineopetuksen kanssa)  

 havaitsee kielen vaihtelun puhujan, tilanteen ja alueen mukaan ja laajentaa tietojaan puhutun 
ja kirjoitetun kielen peruseroista ja työnjaosta. 
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 oppii ymmärtämään toisen kielen oppimisprosessia, pystyy tarkkailemaan omaa kielitaitoaan, 
arvioimaan edistymistään ja haluaa kehittää kielitaitoaan sekä itsenäisesti että yhdessä muiden 
kanssa  

 oppii pohtimaan kaksi- tai monikielisyyttään ja syventämään käsitystään kielen merkityksestä 
identiteetille. 

 
Arviointi 
 
Kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen B2.2-taso 
(toimiva itsenäinen kielitaito) kuvaa pääpiirtein suomi toisena kielen -opiskelijan hyvää osaamista 
lukion päättövaiheessa. Opiskelijan kielitaitoprofiilin vahvimmat alueet ovat kuullun ja luetun 
ymmärtäminen, joissa hyvän osaajan taito yltää B2.2-tasolle. Kirjoittamisen alueella B2.1-taso 
(itsenäisen kielitaidon perustaso) kuvaa hyvää osaamista.  
 
Opiskelijaa arvioidaan suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan, jos se on valittu hänen 
oppimääräkseen huolimatta siitä, onko hänelle järjestetty erillistä suomi toisena kielenä -opetusta 
vai ei. Äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit 
luetaan hyväksi täysmääräisesti suomi toisena kielenä -kursseihin, ja niiltä saatu arvosana siirtyy 
suomi toisena kielenä -kurssin arvosanaksi. Suomi toisena kielenä -kurssit korvaavat äidinkielen ja 
kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän kurssit vain siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja 
sisällöt vastaavat toisiaan. Tällöin pääsääntöisesti pakollisten kurssien osalta edellytetään 
lisänäyttöjä ja arvosana harkitaan uudelleen niiden yhteydessä.  
 
Suomi toisena kieli -opiskelu vaatii paneutumista ja keskittymistä. Kursseilla tehdään monenlaisia 
tehtäviä, esimerkiksi kirjoitus- ja puheviestintätehtäviä. Kaikkien kurssien arviointiin vaikuttavat 
kurssikokeen, tuntityöskentelyn ja viestintätehtävien lisäksi myös kirjalliset osasuoritukset. 
Kursseilla sovitaan päivät, jolloin tehtävät palautetaan ja jätetään arvosteltavaksi.  Jos opiskelijalle 
kertyy useita poissaoloja niin, että hän voi kuitenkin jatkaa kurssia, hänen kanssaan on mahdollista 
opettajan harkinnan mukaan neuvotella poissaolojen korvaamisesta lisätöillä. Siinä tapauksessa 
opiskelija saa arvosanan vasta sitten, kun poissaolojakin korvaavat lisätyöt on tehty. 
 
PAKOLLISET  KURSSIT 
 
1.  Perusteet hallintaan  (S21) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 harjoittelee lukio-opinnoissa tarvittavaa yleiskielistä esitystapaa sekä kirjallisesti että suullisesti  

 tiedostaa suomen kielen perusrakenteet ja tulee varmaksi niiden hallinnassa  

 pystyy asettamaan tavoitteita suomen kielen opiskelulleen ja rohkaistuu suomen kielen 
käyttäjänä. 

 
Keskeiset sisällöt 

 kielitaidon kartoitus  

 opiskelijan tausta ja kokemukset  

 kahden kulttuurin ja kielen keskellä eläminen  
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 suomen kielen opiskelu lukiossa 

 arkielämään ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät pienet puheenvuorot  

 suomen kielen keskeiset äänne- ja muoto-opilliset piirteet  

 sananmuodostuskeinot 

 otsikkokirjoitelmia  

 valmentautumista aineistopohjaiseen kirjoitelmaan 
 

 
2.  Kieli käyttöön  (S22) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 harjaantuu viestimään tilanteen mukaisesti ja tulee tietoiseksi toimintamahdollisuuksistaan 
vuorovaikutustilanteissa  

 oppii erottamaan eri tyylejä ja sävyjä kirjoitetussa ja puhutussa kielessä  

 oppii erittelemään ja hallitsemaan kielen lauserakenteita sekä ymmärtämään sanaston 
muodostumiskeinoja. 

 
Keskeiset sisällöt 

 erilaiset kielelliset rekisterit 

 erilaisia kaunokirjallisia tekstejä, kuten novelleja, sekä kaunokirjallinen teos 

 eri asiointitilanteita  

 hankitun tiedon suullista ja kirjallista raportointia, prosessikirjoittaminen  

 kielen lausetason perusrakenteet (peruslauseen rakentaminen, peruslauseen jäsenet, 
erityisesti objekti ja suomen kielelle ominaiset lausetyypit)  

 kielenhuoltoa 

 valmisteltu puhe-esitys (tilannepuhe) 

 pyritään mahdollisuuksien ja tarjonnan mukaan käymään esim. teatterissa (mahdollinen 
teatterikäynti tms. voi sijoittua myös kolmannelle, neljännelle tai kuudennelle kurssille) 

 
3.  Kielellä vaikutetaan  (S23) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää erityyppisiä suullisia ja kirjallisia asiatekstejä, erityisesti mielipidetekstejä, sekä oppii 
löytämään tekstin ydinajatukset ja ottamaan kantaa niihin  

 rohkaistuu muodostamaan ja ilmaisemaan mielipiteitään perustellen 

 oppii tunnistamaan, miten häneen vaikutetaan  

 tarkastelee myös kaunokirjallisuutta mielipiteiden ja maailmankuvan muokkaajana  

 parantaa kielen perusrakenteiden hallintaa, erityisesti sijamuotojen merkitystehtäviä ja 
rektioita.  

 
Keskeiset sisällöt 

 mielipidekirjoitus ja vastine 

 asiatekstin analysointi- ja tulkintaharjoituksia  
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 perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kirjallisesti  

 ryhmäkeskustelutehtäviä  

 kaunokirjallisuus ja media vaikuttajana  

 kaunokirjallinen teos  

 sijamuotojen merkitystehtävät 

 nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua  

 vertailumuotoja ja rektioseikkoja 
 
4.  Syvemmät tekstitaidot  (S24) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 harjaantuu erittelevään luku- ja kirjoitustaitoon sekä rohkaistuu persoonalliseen kielen 
tuottamiseen  

 harjaantuu löytämään erilaisista teksteistä niiden pääajatukset, tulkitsemaan tekstin 
ydinsisältöä sekä totuttautuu kirjoittamaan aineiston pohjalta.  

 
Keskeiset sisällöt 

 erilaisia mediatekstejä; niiden tulkintaa ja hyödyntämistä  

 tekstin tuottamista erilaisista aineistoista sekä referointia 

 luovaa kirjoittamista  

 referointia 

 kielenhuoltoa 

 kaunokirjallinen teos 
 
5.  Suomalainen kulttuuri tutuksi  (S25) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen sekä muihin taiteisiin ja 
mediakulttuuriin ja vertailee suomalaista kulttuuria tuntemiinsa muihin kulttuureihin  

 hyödyntää mediaa kulttuurin välittäjänä sekä saa taide-elämyksiä ja aineksia oman 
identiteettinsä rakentamiseen. 

 
Keskeiset sisällöt 

 kirjallisuuden keskeisiä lajeja ja läpikatsaus suomalaisen kirjallisuuden historiaan 

 suomalaisen kirjallisuuden lukemista, kuten novelleja, lyhytproosaa, runoja, romaanikatkelmia 
sekä ainakin yksi kokonaisteos  

 opintokäynti ja/tai taide-esityksen katsominen, esimerkiksi teatterikäynti  

 kirjallisuudesta ja taiteesta kirjoittamista ja keskustelemista 

 suomalaisen kirjailijan ja hänen teoksensa esittely 

 kuva-analyysi 

 kielenhuoltoa 
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6.  Kohti toimivaa kaksikielisyyttä  (S26) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
vahvistaa kielitaitoaan vaativilla teksteillä ja tehtävillä  

 syventää tietojaan kirjakielen perusnormeista ja osaa soveltaa niitä omia tekstejä tuottaessaan  

 vahvistaa käsitystään suomalaisuudesta, esimerkiksi suomalaisen kirjallisuuden avulla. 
 
Keskeiset sisällöt 

 suomen kieli suomalaisugrilaisessa kielikunnassa 

 vaativien suomen kielen rakenteiden kertaamista  

 kirjakielen hallinnan syventämistä, esimerkiksi välimerkkien käyttöä  

 suomi toisena kielenä -yliopiskelijakokeen harjoittelua 

 suomalainen kaunokirjallinen teos 
 
SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
7. Puhekieli tarkasteluun (S27) 

 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on , että opiskelija 

 perehtyy suomen puhekielen ominaispiirteisiin 

 oppii tunnistamaan puheesta ja kirjoituksesta puhekielisyyksiä ja pystyy vertailemaan 
puhe- ja yleiskieltä toisiinsa 
 

Keskeiset sisällöt 

 suomen puhekielen kielioppia 

 suomen puhekielen erityispiirteitä 

 yleispuhekieli, murre slangi 

 puhekielen erityispiirteitä 

 itsenäinen työ: työprosessin suunnittelu, suomenkielisen henkilön haastettelu, nauhoitus, 
litterointi, puhutun muuttaminen yleiskieliseksi, työn suullinen esittäminen luokalle, 
kirjallinen raportointi 
 

8. Erilaisten tekstien kirjoittamista (S28) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 syventää ja monipuolistaa kirjallisen ilmaisun taitojaan 

 varmentuu kielen rakenteiden hallinnassa ja harjaantuu kirjoitusprosessiin 
 
Keskeiset sisällöt 

 kirjoittamista erilaisiin tarkoituksiin opiskelijoiden tarpeiden mukaan: asia- ja 
asioimiskirjoittamista, esimerkiksi hakemus, valitus tai selvitys 
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 kirjoittamista materiaalin pohjalta, esimerkiksi kommentti, analyysi tai arvostelu 

 pohjatekstin tekstilajin ja kielen havainnointia 

 ns. luovaa kirjoittamista opiskelijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan 

 kirjoittamisen prosessiluonteisuus, prosessin eri vaiheet 

 jäsentelyn sekä tekstin ulko- ja kieliasun tarkastelua ja hiontaa 

 kielen rakenteita opiskelijoiden tarpeiden mukaan 
 
9. Tekstien maailmassa (S29) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 syventää taitoaan lukea erittelevästi ja eläytyvästi 

 parantaa suomalaisen ja mahdollisuuksien mukaan oman kultturinsa kirjallisuuden 
tuntemustaan 

 
Keskeiset sisällöt 

 erilajisten kaunokirjallisten ja asiatekstien tekstien lukemista 

 vapaavalintainen kaunokirjallinen teos, esimerkiksi oman kulttuuri-identiteetin 
rakentumisen kannalta tärkeä teos 

 kirjailija- ja teosesittely 

 kirjallisuudesta keskustelemista ja kirjoittamista, oman lukukokemuksen jakamista 

 käännösharjoitus 
 

 
7.3.7 Äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi toisena kielenä 
Ks. OPH; lukion opetussuunnitelman perusteet, sivu 68. Ei opeteta. 
 
7.3.8 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi saamenkielisille 
Ks. OPH; lukion opetussuunnitelman perusteet, sivu 74. Ei opeteta. 
 
 

7.4 Toinen kotimainen kieli (Ruotsi) 
 
Ruotsin kielen opiskelu tutustuttaa opiskelijat pohjoismaisiin kulttuureihin. Tämän kielen avulla he 
voivat perehtyä syvemmin pohjoismaiseen yhteiskuntaan ja elämään sekä huomata eri maiden 
erityispiirteet. Ruotsin taito auttaa opiskelijoita arvostamaan myös maamme kaksikielisyyttä. 
Ruotsin opiskelu antaa opiskelijoille valmiudet käyttää kieltä erilaisissa viestintätilanteissa sekä luo 
heille mahdollisuudet hyödyntää ja kartuttaa hankittua taitoa opinnoissa ja työelämässä. 
Suomenruotsalaiseen ja pohjoismaiseen kulttuuriin tutustumisen ohessa voidaan käsitellä myös 
muita ajankohtaisia tai oppilaista erityisesti kiinnostavia teemoja. Opintojen kuluessa kiinnitetään 
erityistä huomiota opiskelumotivaatioon sekä opiskelutaitoihin. Ruotsin kieli oppiaineena on taito-, 
tieto- ja kulttuuriaine. 
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Tavoitteet 
 
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite)  
tasot seuraavasti: 
 

Oppimäärä Kuullun  
ymmärtäminen 

Puhuminen Luetun 
ymmärtäminen 

Kirjoittaminen 

A-oppimäärä B2.1 B1.2 B2.1 B1.2 

B1-oppimäärä B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 

 
Taulukosta ilmenee hyvän osaamisen taso. Erinomaisiin ja kiitettäviin arvosanoihin tarvitaan 
parempaa kielitaitoa. 
 
Tavoitteet 
Ks. vieraat kielet s. 53. 
 
Arviointi 
Ks. vieraat kielet s.53. 
 
Kurssit 
Ks. vieraat kielet s. 53. 
 
PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 1-6 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ (A) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
1. Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) 

 
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden 
hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan.  Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään ja 
henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Aihekokonaisuudet 
”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” sekä ”hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoavat 
näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja 
keskeisiä puheviestinnän strategioita. 
 
2. Ihmiset ympärillämme (RUA2) 

 
Kurssilla harjoitellaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden 
hallintaa. Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, erilaisuus sekä ihmisen hyvinvointiin liittyvät aiheet. 
Aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. 
Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Lisäksi vankennetaan puheviestinnän 
strategioiden hallintaa. 
 
3. Suomi – osa Pohjolaa ja Eurooppaa (RUA3) 
 
Aihepiireinä ovat Suomen ja suomenruotsalaisen kulttuurin esittely eri näkökulmista ja vertailu 
muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Suomi monikulttuurisena maana sekä maamme 
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kaksikielisyys. Aihekokonaisuuksista korostuu erityisesti ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien 
tuntemus”. Kirjallista tuottamista harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia 
tekstejä. 
 
4. Elinympäristömme (RUA4) 
 
Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Aihekokonaisuudet ”kestävä kehitys”, 
”viestintä- ja mediaosaaminen” ja ”teknologia ja yhteiskunta” tarjoavat näkökulmia kurssien 
aiheiden käsittelyyn. Kurssilla harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita vaativahkon 
tekstiaineksen avulla. 
 
5. Opiskelu ja työ (RUA5) 
 
Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu ja palvelutilanteet yhteiskunnassamme. Kurssilla 
harjoitellaan niille tyypillistä kirjallista ja suullista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten 
tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuuksista kurssilla korostuu 
”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”.  
 
6. Kulttuuri ja sen tekijöitä (RUA6) 
 
Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuurin osa-alueet. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja 
kulttuurien tuntemus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden 
käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. 
 
SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
7. Puhu ja ymmärrä paremmin (RUA7) 
 
Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. 
Puhumista harjoitellaan erilaisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä 
harjoittavien materiaalien avulla. Kurssin päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen suullisen 
kielitaidon koe. 
 
8. Tiede, talous ja tekniikka (RUA8) 
 
Aihepiireinä ovat eri tieteenalat, tekniikka ja yrityselämä. Kurssilla harjoitellaan yhä vaativamman 
kieliaineksen ymmärtämistä ja soveltamista. 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KUSSIT 
 
9. Abikurssi (RUA9) 
 
Kurssilla harjoitellaan yliopiskelijakokeen eri tehtävätyyppejä: kuullunymmärtämistä, 
luetunymmärtämistä, sanastoa ja rakenteita sekä kirjoittamista. Kurssilla kerrataan keskeinen 
kielioppi.  
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PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 7-9 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ (B1) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
1.  Koulu ja vapaa-aika  (RUB1) 
 
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden 
hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja vapaa-aika. 
Aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. 
Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. 
 
2.  Arkielämää Pohjoismaissa  (RUB2) 
 
Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, vapaa-ajan ja harrastusten tarkastelua. 
Kurssilla vahvistetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ja painotetaan puheviestinnän 
harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Aihekokonaisuudet 
”hyvinvointi ja turvallisuus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” antavat näkökulmia kurssin 
aiheiden tarkasteluun. Kurssilla syvennetään suullisen viestinnän strategioiden hallintaa. 
 
3.  Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa  (RUB3) 
 
Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi 
pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Aihekokonaisuus ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien 
tuntemus” tarjoaa mahdollisuuksia käsitellä kurssien aiheita. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan 
kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän 
lukemisen strategioita. 
 
4.  Elämää yhdessä ja erikseen  (RUB4) 
 
Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa 
ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu ”hyvinvointi ja 
turvallisuus”. Kielitaitoa vahvistetaan monipuolisesti eri osa-alueilla. 
 
5.  Elinympäristömme  (RUB5) 
 
Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Aihekokonaisuudet 
”kestävä kehitys”, ”teknologia ja yhteiskunta” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat 
näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla syvennetään ymmärtävän lukemisen strategioita 
ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. 
 
SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
Syventävillä kursseilla käsiteltävä oppiaines on tasoltaan vaativaa, joten kurssit ovat erityisen 
tärkeitä hyvän kielitaidon saavuttamiseksi.  
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6. Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6) 
 
Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Kurssi 
vankentaa jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista 
harjoitellaan eri aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien 
avulla. Kurssin päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe. 
 
7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7) 
 
Aihepiireinä ovat maailmanlaajuiset ja yhteiskunnalliset kysymykset sekä kansainvälinen 
vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä 
kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla harjoitellaan yhä vaativamman kieliaineksen 
ymmärtämistä ja soveltamista. 
 
KOULUKOHTEISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 
 
8. Abikurssi (RUB8) 
 
Kurssilla harjoitellaan yliopiskelijakokeen erilaisia osioita: kuullunymmärtämistä, 
luetunymmärtämistä, sanastoa ja rakenteita sekä kirjoittamista. Kurssilla kerrataan keskeinen 
kielioppi. 
 
9. Ruotsin kielen tukikurssi (RUB0) 
 
Kurssi on tarkoitettu niille ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joiden ruotsin arvosana on 5, 6 tai 7. 
Kurssilla kerrataan keskeisiä rakenteita ja sanastoa. Mikäli tilaa on, muutkin voivat osallistua 
kurssille. Käytyään koko kurssin opiskelija saa siitä suoritusmerkinnän. 
 

7.5 Vieraat kielet 
 
Englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä 
 
Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa 
heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää 
opiskeltavan kielen kielialueen tai yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään 
ja arvostustaan. Tällöin otetaan huomioon erityisesti eurooppalainen identiteetti ja 
eurooppalainen monikielisyys ja -kulttuurisuus. Kielten opetus antaa opiskelijoille valmiudet 
kielten omaehtoiseen opiskeluun auttamalla heitä ymmärtämään, että viestintätaidon 
saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli 
oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine. 
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Tavoitteet 
 
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot 
seuraavasti: 
 

Kieli ja 
oppimäärä 

Kuullun 
ymmärtäminen 

Puhuminen Luetun 
ymmärtäminen 

Kirjoittaminen 

Englanti A B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 

Muut kielet A B1.1-B1.2 B1.1 B1.2 B1.1-B1.2 

Englanti B1 B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

Englanti B2 B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 

Muut kielet B2 A2.2 A.2.1-A.2.2 A.2.2-B1.1 A.2.1-A2.2 

Englanti B3 B1.1 A2.2 B1.1 B1.1 

Muut kielet B3 A2.1-A2.2 A2.1 A2.1-A2.2 A1.3-A2.1 

 
Taulukosta ilmenee hyvän osaamisen taso. Erinomaisiin ja kiitettäviin arvosanoihin tarvitaan 
parempaa kielitaitoa. 
 
Tavoitteena on myös, että opiskelija 
• osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla 
• osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin 
• tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana 
• osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta 
tarkoituksenmukaisin strategioin. 
 
Arviointi 
 
Kurssit arvostellaan numeroin kunkin kurssin tavoitteiden mukaisesti. Arvosana määräytyy 
pääsääntöisesti kurssin aikana osoitetun suullisen ja kirjallisen näytön sekä kurssikokeen 
perusteella. 
 
Kurssit 
 
Kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Kielissä kurssin itsenäinen suorittaminen 
voidaan hyväksyä vain erityistapauksissa. 
Aiheita käsitellään oman maan, opiskeltavan kielen kulttuurialueen ja kielestä ja aiheesta riippuen 
myös laajemmasta näkökulmasta niin, että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin. 
Aiheiden käsittelyssä otetaan lisäksi huomioon aihekokonaisuuksissa esiin tuodut näkökulmat. 
Kullakin kurssilla voidaan käsitellä myös muita aiheita opiskelijoiden harrastuneisuuden ja 
toisaalta ajankohtaisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi. 
Opiskelijoilla tulee olla jokaisella kurssilla tilaisuuksia kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia 
tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Opiskeltavan kielen rakenteiden ja 
sanaston tuntemuksen laajentamiseen ja käytön monipuolistamiseen ja tarkkuuteen kiinnitetään 
huomiota kaikilla kursseilla kunkin oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. 
Vaativimpia viestinnän muotoja harjoitetaan oppimäärissä, joiden opiskelu on alkanut 
peruskoulussa. Huomiota kiinnitetään äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin ja eroja 
selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. Kaunokirjallisuus ja muu autenttinen materiaali tarjoaa tähän 
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mahdollisuuksia. Kulttuurisen herkkyyden kehittymiseksi tulee opiskelijoita ohjata tiedostamaan 
oman toiminnan ja omien arvostuksien kulttuurisidonnaisuus. 
Opiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla. Heitä ohjataan 
tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä 
ohjataan käyttämään strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman 
kehittymistarpeensa ja kulloisenkin opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta. 
 
Lukiossamme voidaan opiskella seuraavia vieraita kieliä: 
 
ENA 
 
Kansainvälisen kulttuurin, tieteen, talouden ja tekniikan omaksuminen ja kehittäminen 
edellyttävät englannin kielen monipuolista hallintaa.  
Lukion kursseilla pyritään ohjaamaan oppilaita tietoiseen kielitaitonsa kehittämiseen. 
Mahdollisuus lukioaikaisen näytesalkun kokoamiseen. 
 
EAB2, EAB3 
 
Espanja on haastava maailmankieli, jonka ääntäminen avautuu suomalaisille helposti. Kielen 
opiskelu avartaa maailmankäsitystä ja luo mahdollisuuksia omakohtaisiin kulttuurin, tieteen, 
talouden ja tekniikan kokemuksiin. 
 
RAA, RAB2, RAB3 
 
Ranska on yksi kansainvälisessä yhteistyössä tarvittavista maailmankielistä. Se on rikas ja 
monimuotoinen romaaninen kieli. Opiskelussa kiinnitetään erityistä huomiota ääntämisen 
harjoitteluun. Ranska on kaunista, sen opiskelu on haaste. 
 
SAA, SAB2, SAB3 
 
Saksan kielen asema Euroopassa on kiistaton. Saksan kielen taito avaa ovat Euroopan kulttuurin, 
tieteen ja talouden ja tekniikan omaksumiseen ja kehittämiseen.  
 
VEA, VEB2, VEB3 
 
Venäjä on ja pysyy naapurinamme. Meitä yhdistää pitkä yhteinen historia. Lisääntynyt 
kaupankäynti ja erilaiset yhteistyöprojektit tarvitsevat venäjäntaitoista työvoimaa. Koko 
venäläinen maailma tapoineen ja kulttuureineen avautuu paremmin kieltä osaavalle. 
Äidinkielenään venäjää puhuvat maahanmuuttajaoppilaat suorittavat A-venäjän kurssit 
itsenäisesti. Kurssiin 6 kuuluu pakollinen portfoliotyö. 
 
Vieraiden kielten kurssikoodit muodostuvat kielten kirjaintunnusten, oppimäärien tasotunnusten 
ja kurssinumeroiden mukaan. Esimerkiksi RAB32 tarkoittaa ranskan kielen B3-oppimäärän kurssia 
numero 2. 
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PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 1-6 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ (A) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
1.  Nuori ja hänen maailmansa 
 
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden 
hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään 
ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja 
epämuodollista. Aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden 
käsittelyyn. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän 
strategioita. 
 
2.  Viestintä ja vapaa-aika 
 
Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden 
hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä 
käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus” sekä ”viestintä- ja 
mediaosaaminen” korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan 
viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja 
kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. 
 
3.  Opiskelu ja työ 
 
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille 
tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman 
kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” 
tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. 
 
4.  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 
 
Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat 
oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. ”Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” -
aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia 
ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin 
tarkoituksiin sopivia tekstejä. 
 
5.  Kulttuuri 
 
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja 
kulttuurien tuntemus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden 
käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. 
 
6.  Tiede, talous ja tekniikka 
 
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan 
saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus ”teknologia ja yhteiskunta” 
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korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan 
kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. 
 
SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
Syventävillä kursseilla käsiteltävä oppiaines on tasoltaan vaativaa, joten kurssit ovat erityisen 
tärkeitä hyvän kielitaidon saavuttamiseksi. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja 
lähestymistapoja monipuolisten aiheiden käsittelyyn ja sanaston laajentamiseen.  
 
7.    Luonto ja kestävä kehitys 
 
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnonsuojeluun, 
luonnontieteisiin, globaaleihin haasteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssin 
sisältö ja aihepiirit ovat erittäin tärkeitä opiskelijan valmistautuessa pitkän englannin 
yliopiskelijakirjoituksiin. Kurssilla myös harjoitellaan vanhoja yo-tehtäviä.   
 

8.  Puhu ja ymmärrä paremmin 

Kurssilla harjoittelemme monipuolisesti erilaisia puhetilanteita, joissa kiinnitämme huomiota 
luontevaan englannin ääntämiseen ja intonaatioon. Kurssin työtavat harjoittavat myös 
kuuntelemista ja siihen liittyen nopeaa ja spontaania reagointia yo-koetta silmälläpitäen. Kurssin 
aikana kerrataan suullisten harjoitusten avulla kurssien 1-7 sanastoja ja aihepiirejä, ja samalla 
opitaan kertomaan ja kuvailemaan, kysymään ja vastaamaan, pitämään puheita ja käyttämään 
englantia niin rennoissa ja arkipäiväisissä kuin vaativissakin muodollisissa tilanteissa. 

Kurssin lopussa suoritetaan pareittain OPH:n laatima suullisen kielitaidon koe, jonka 
suorittamisesta opiskelija saa erillisen todistuksen lukion päättötodistuksen liitteeksi. Kurssi 
arvioidaan numeroarvioinnilla arvosanoin 4-10, arvosana muodostuu sekä suullisen loppukokeen 
että kurssin aikana suoritetun näytön perusteella. 

ENA KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 

Koulukohtaisten soveltavien kurssien järjestämisestä päätetään tarpeen mukaan lukuvuosittain. 

ENA0 Englannin tukikurssi 

ENA0-kurssi on tarkoitettu opiskelijoille jotka kaipaavat englannin perusrakenteiden vahvistamista. 
Tuntien aikana kerrataan keskeisiä, peruskoulussa opiskeltuja kielioppirakenteita ja vahvistetaan 
perussanaston hallitsemista. Kurssia suositellaan lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille joilla on 
ollut selviä vaikeuksia lukion ensimmäisissä englannin kursseissa. Käytyään koko kurssin opiskelija 
saa siitä suoritusmerkinnän. 

ENA 9 Abikurssi 

Kurssi sisältää kirjoitelmien hiomista, sanaston laajentamista, eri tekstityyppien ymmärtämisen 
harjoittelua, yo-kokeessa vastaan tulevien erilaisten rakennetehtävien harjoittelua, runsaasti 
kuullunymmärtämistä, sekä kattavan kielioppikertauksen. Kurssi on tarkoitettu kertauspaketiksi 
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kaiken tasoisille opiskelijoille tukemaan heidän valmistautumistaan pitkän englannin 
yliopppilaskokeeseen. 

 
PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 7-9 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ (B2) 
 
Kaikki kurssit ovat syventäviä. Opiskelijoita pyritään ohjaamaan pitkäjänteiseen opiskeluun niin, että 
he suorittavat mahdollisuuksiensa mukaan riittävän monta B2-kielen kurssia ja saavuttavat näin 
paremman ja monipuolisemman kielitaidon. 
 
1.  Vapaa-aika ja harrastukset 
 
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-
ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssiin liittyy 
aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus”. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun 
sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, 
muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 
 
2.  Meillä ja muualla 
 
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, 
nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssiin liittyy aihekokonaisuus ”kulttuuri-identiteetti 
ja kulttuurin tuntemus”. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan 
perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
3.  Ennen ja nyt 
 
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat 
esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssiin liittyviä aihekokonaisuuksia ovat ”hyvinvointi ja 
turvallisuus” sekä ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus”. Kurssilla painotetaan puhe-
viestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan 
viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
4.  Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 
 
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten 
tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssiin liittyviä aihekokonaisuuksia ovat ”aktiivinen kansalaisuus ja 
yrittäjyys” sekä ”kestävä kehitys”. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja 
kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 
 
5.  Kulttuuri 
 
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, 
elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssiin liittyy aihekokonaisuus ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin 
tuntemus”. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 
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6.  Yhteinen maapallomme 
 
Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja 
tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssiin liittyviä aihe-
kokonaisuuksia ovat ”kestävä kehitys”, ”viestintä ja mediaosaaminen” sekä ”aktiivinen 
kansalaisuus ja yrittäjyys”. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksin-
kertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 
 
7.  Tiede ja tekniikka 
 
Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset 
tekstit. Kurssiin liittyy aihekokonaisuus ”teknologia ja yhteiskunta”. Kurssilla painotetaan tekstin 
ymmärtämistä ja kirjoittamista. 
 
8.  Luonto ja kestävä kehitys 
 
Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen 
kulttuurissa. Kurssiin liittyy aihekokonaisuus ”kestävä kehitys”. Kurssilla painotetaan tekstin 
ymmärtämistä ja kirjoittamista. 
 
LUKIOSSA ALKAVA OPPIMÄÄRÄ (B3) 
 
Kaikki kurssit ovat syventäviä. Opiskelijoita pyritään ohjaamaan pitkäjänteiseen opiskeluun niin, että 
he kohdekielen alkeet opiskeltuaan suorittavat mahdollisuuksiensa mukaan riittävän monta kyseisen 
B3-kielen kurssia ja saavuttavat näin paremman ja monipuolisemman kielitaidon. 
 
1.  Hyvää päivää, hauska tutustua 
 
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja 
esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita 
keskustelukumppanilta. 
Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään 
yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssiin liittyy luontevasti aihekokonaisuus 
”turvallisuus ja hyvinvointi”. Kurssilla painotetaan puheviestintää. 
 
2.  Näin asiat hoituvat 
 
Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla 
harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja 
käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. 
Kurssiin liittyviä aihekokonaisuuksia ovat ”hyvinvointi ja turvallisuus” sekä ”aktiivinen kansalaisuus 
ja yrittäjyys”. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. 
 
3.  Vapaa-aika ja harrastukset 
 
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-
ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssiin liittyy 
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aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus”. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja 
puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden 
tuntemusta. 
 
4.  Meillä ja muualla 
 
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, 
nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssiin liittyviä aihekokonaisuuksia ovat kulttuuri-
identiteetti ja kulttuurin tuntemus sekä ”hyvinvointi ja turvallisuus”. Kurssilla painotetaan puheen 
ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa 
harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
5.  Ennen ja nyt 
 
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat 
esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssiin liittyy aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus”. 
Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa 
harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
6.  Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 
 
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten 
tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssiin liittyy aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”. 
Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien 
toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 
 
7.  Kulttuuri 
 
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, 
elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssiin liittyy aihekokonaisuus ”kulttuuri-identiteetti ja 
kulttuurintuntemus”. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 
 
8.  Yhteinen maapallomme 
 
Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä 
maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. 
Esimerkiksi aihekokonaisuuksista ”kestävä kehitys”, ”viestintä ja mediaosaaminen”, ”aktiivinen 
kansalaisuus ja yrittäjyys” sekä ”ihminen ja teknologia ” löytyy tilanteen mukaan näkökulmia 
aiheiden käsittelyyn. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten 
selostustenlaatimista suullisesti ja kirjallisesti. 
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7.6 Matematiikka  (yleislukio) 
 
Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa 
matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija 
matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin, opettaa 
käyttämään puhuttua ja kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittää laskemisen ja ongelmien 
ratkaisemisen taitoja. 
Matematiikan opetustilanteet järjestetään siten, että ne herättävät opiskelijan tekemään 
havaintojensa pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä. Erityisesti 
opiskelijaa ohjataan hahmottamaan matemaattisten käsitteiden merkityksiä ja tunnistamaan, 
kuinka ne liittyvät laajempiin kokonaisuuksiin. Opiskelijaa myös kannustetaan kehittämään luovia 
ratkaisuja matemaattisiin ongelmiin. 
Opetuksessa tutkitaan matematiikan ja arkielämän välisiä yhteyksiä sekä tietoisesti käytetään 
eteen tulevia mahdollisuuksia opiskelijan persoonallisuuden kehittämiseen, mikä tarkoittaa muun 
muassa hänen kiinnostuksensa ohjaamista, kokeiluihin kannustamista sekä 
tiedonhankintaprosessien kehittämistä. 
Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen 
ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 
 
Arviointi 
 
Matematiikan opetuksessa arvioinnin tulee kehittää opiskelijan kykyä esittää ratkaisuja, tukea 
opiskelijaa matemaattisten käsitteiden muodostamisprosessissa ja arvioida kirjallista esitystä sekä 
opettaa opiskelijalle oman työnsä arvioimista. Osaamisen arvioinnissa kiinnitetään huomio 
laskutaitoon, menetelmien valintaan ja päätelmien täsmälliseen ja johdonmukaiseen 
perustelemiseen. 
 
Oppimäärän vaihtaminen 
 
Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen suositellaan hyväksi lukemisessa 
seuraavia vastaavuuksia: MAA1 MAB1, MAA3 MAB2, MAA6 MAB5, MAA7, MAB4 ja MAA8 MAB3. 
Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä myös lisänäyttöjä etenkin kurssin arvosanaa uudelleen 
arvioitaessa. 
 
7.6.1 Matematiikan pitkä oppimäärä 
 
Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset 
valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän 
matematiikan opinnoissa opiskelijalla on tilaisuus omaksua matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä 
sekä oppia ymmärtämään matemaattisen tiedon luonnetta. Opetus pyrkii myös antamaan 
opiskelijalle selkeän käsityksen matematiikan merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä sekä sen 
soveltamis-mahdollisuuksista arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa. 
 
Opetuksen tavoitteet 

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 
• tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn ja oppii sitä kautta luottamaan omiin matemaattisiin 
kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa 
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• rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toimintaan, ratkaisujen keksimiseen sekä niiden kriittiseen 
arviointiin 
• ymmärtää ja osaa käyttää matematiikan kieltä, kuten seuraamaan matemaattisen tiedon 
esittämistä, lukemaan matemaattista tekstiä, keskustelemaan matematiikasta, ja oppii 
arvostamaan esityksen täsmällisyyttä ja perustelujen selkeyttä 
• oppii näkemään matemaattisen tiedon loogisena rakenteena 
• kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan 
• harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle ominaisella tavalla, tottuu tekemään otaksumia, 
tutkimaan niiden oikeellisuutta ja laatimaan perusteluja sekä arvioimaan perustelujen pätevyyttä 
ja tulosten yleistettävyyttä. 
• harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita ja hyödyntämään erilaisia ratkaisu-
strategioita 
• osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja 
tietolähteitä. 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
1.  Funktiot ja yhtälöt  (MAA1) 
 
Kurssilla kerrataan 
• yhtälön ratkaisua ja prosenttilaskentaa 
• verrannollisuutta 
• neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä 
 
Kurssilla opetetaan 
• potenssi- ja eksponenttifunktio 
• ratkaisemaan potenssiyhtälöitä 
• juuret ja murtopotenssi 
 
2.  Polynomifunktiot  (MAA2) 
 
Kurssilla kerrataan 
• polynomilaskentaa 
 
Kurssilla opetetaan 
• polynomien tulo ja muistikaavat 
• toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin 
• ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää 
• ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien 
jakolaskua 
• polynomifunktio 
• ratkaisemaan yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä 
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3.  Geometria  (MAA3) 
 
Kurssilla kerrataan 
• yhdenmuotoisuutta 
• Pythagoraan lause 
• suorakulmaisen kolmion trigonometriaa 
 
Kurssilla opetetaan 
• kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus 
• sini- ja kosinilause 
• ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometriaa 
• kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskemista 
 
4.  Analyyttinen geometria  (MAA4) 
 
Kurssilla kerrataan 
• suoran yhtälö 
• itseisarvo 
 
Kurssilla opetetaan 
• pistejoukon yhtälö 
• suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt 
• itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen (tyypit | f(x) | = a tai | f(x) | = | g(x) | ) 
• yhtälöryhmän ratkaiseminen 
• pisteen etäisyys suorasta 
 
5.  Vektorit  (MAA5) 
 
Kurssilla opetetaan 
• vektoreiden perusominaisuudet 
• vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla 
• tutkimaan kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla  
• koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo 
• tutkimaan kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden 
avulla 
• suorat ja tasot avaruudessa 
 
6.  Todennäköisyys ja tilastot  (MAA6) 
 
Kurssilla kerrataan 
• todennäköisyyden käsite 
• jakaumien tunnuslukuja (keskiarvo, tyyppiarvo, mediaani ja hajonnan käsite) 
• kombinatorisia menetelmiä 
 
Kurssilla opetetaan 
• diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma 
• jakauman tunnusluvut 
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• klassinen ja tilastollinen todennäköisyys 
• kombinatoriikka 
• todennäköisyyksien laskusäännöt 
• diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma 
• diskreetin jakauman odotusarvo 
• normaalijakauma 
 
7.  Derivaatta  (MAA7) 
 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa määrittää rationaalifunktion suurimman ja pienimmän 
arvon sovellusongelmien yhteydessä. 
 
Kurssilla opetetaan 
• rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö 
• funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta 
• polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen 
• polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen 
• rationaalifunktion suurimman ja pienimmän arvon sovellusongelmien yhteydessä. 
 
8.  Juuri- ja logaritmifunktiot  (MAA8) 
 
Kurssilla kerrataan 
• potenssi- ja eksponenttifunktio 
• tutkii juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita derivaatan avulla 
 
Kurssilla opetetaan 
• juurifunktiot ja -yhtälöt 
• eksponenttifunktiot ja -yhtälöt 
• logaritmifunktiot ja -yhtälöt 
• käänteisfunktio (aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktio) 
• yhdistetyn funktion derivaatta 
• juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat 
 
9.  Trigonometriset funktiot ja lukujonot  (MAA9) 
 
Kurssilla opetetaan 
• suunnattu kulma ja radiaani 
• trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksia yksikköympyrässä 
• trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen (tyypit sin f(x) = a tai sin f(x) = sin g(x) ) 
• trigonometristen funktioiden yhteydet sin2x + cos2x = 1 ja tan x = sin x / cos x 
• trigonometristen funktioiden derivaatat 
• lukujonon käsite 
• rekursiivinen lukujono 
• aritmeettinen jono ja summa 
• geometrinen jono ja summa 
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10.  Integraalilaskenta  (MAA10) 
 
Kurssilla kerrataan 
• alkeisfunktioiden derivoimiskaavat 
 
Kurssilla opetetaan 
• integraalifunktion käsite 
• alkeisfunktioiden integraalifunktiot 
• määrätty integraali 
• pinta-alan ja tilavuuden laskeminen 
 
SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
11.  Lukuteoria ja logiikka  (MAA11) 
 
Kurssilla opetetaan 
• lauseen formalisoiminen 
• lauseen totuusarvot 
• avoin lause 
• kvanttorit 
• suora, käänteinen ja ristiriitatodistus 
• kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö 
• Eukleideen algoritmi 
• alkuluvut 
• aritmetiikan peruslause 
• kokonaislukujen kongruenssi 
 
12.  Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä  (MAA12) 
 
Kurssilla opetetaan 
• absoluuttinen ja suhteellinen virhe ja likiarvolaskujen tarkkuutta koskevat säännöt peruslasku-
toimitusten tapauksessa 
• Newtonin menetelmä ja iterointi 
• polynomien tekijöihin jako (jakoalgoritmi) 
• muutosnopeus ja pinta-ala 
• käyttämään nykyaikaisia matemaattisia välineitä 
 
13.  Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi  (MAA13) 
 
Kurssilla kerrataan 
• syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemustaan 
• täydentää integraalilaskennan taitojaan ja soveltaa niitä muun muassa jatkuvien todennäköisyys-
jakaumien tutkimiseen 
• tutkii lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia. 
 
Kurssilla opetetaan 
•differentiaali- ja integraalilaskennan täydennys ja perusteita 
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• funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen 
• jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia 
• funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä 
• epäoleelliset integraalit 
• jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimista 
• lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia  
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
14.  Kertauskurssi  (MAA14) 
 
Kurssilla kerrataan lukion pakollisten kurssien sisältö soveltuvin osin. 
 
Aihekokonaisuudet 
• Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
- kulttuurilaskenta(Maa1,Maa2) 
• Teknologia ja tiede 
- derivaatta(Maa 7, MAA 13, Maa10) 
• Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
- yritysverotus(Maa15) 
• Kestävä kehitys 
- saasteindeksi(Maa 8) 
• Hyvinvointi ja turvallisuus 
- säteilylaskut(Maa8) 
- talousindeksit(Maa5) 

 
 
7.6.2 Matematiikan lyhyt oppimäärä 
 
Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja 
ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa ja jatko-
opinnoissa. 
 
Tavoitteet 

 
Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 
• osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja yhteiskunnallisen toiminnan apuvälineenä 
• saa myönteisiä oppimiskokemuksia matematiikan parissa työskennellessään ja oppii luottamaan 
omiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa, rohkaistuu kokeilevaan, tutkivaan ja keksivään 
oppimiseen 
• hankkii sellaisia matemaattisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka antavat riittävän pohjan jatko-
opinnoille 
• sisäistää matematiikan merkityksen välineenä, jolla ilmiöitä voidaan kuvata, selittää ja mallintaa 
ja jota voidaan käyttää johtopäätösten tekemisessä 
• saa käsityksen matemaattisen tiedon luonteesta ja sen loogisesta rakenteesta 
• harjaantuu vastaanottamaan ja analysoimaan viestimien matemaattisessa muodossa tarjoamaa 
informaatioita ja arvioimaan sen luotettavuutta 
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• tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä 
• oppii käyttämään kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna. 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
1.  Lausekkeet ja yhtälöt  (MAB1) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien ratkaisemisessa ja 
oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä 

 vahvistaa %-laskutaitojaan 

 oppii ratkaisemaan perusarvon yhtälön avulla 

 ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion 
käsitteet 

 vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitojaan ja oppii ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä. 
 
Kurssilla opetetaan 

 prosenttilaskentaa 

 lineaarisuutta ja verrannollisuutta 

 yhtälöiden ratkaisemista laskemalla ja graafisesti 

 toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen 
 
2.  Geometria  (MAB2) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista 
ominaisuuksista 

 osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen. 
 
Kurssilla opetetaan 

 kuvioiden yhdenmuotoisuus 

 suorakulmaisen kolmion trigonometria 

 Pythagoraan lause 

 kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen 
 
3.  Matemaattisia malleja I  (MAB3) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä 
matemaattisilla malleilla 

 tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta. 
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Kurssilla opetetaan 

 lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen 

 potenssiyhtälön ratkaiseminen, neliöjuuri, kuutiojuuri ja n:s juuri 

 eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla 
 
4.  Matemaattinen analyysi  (MAB4) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin 

 ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana 

 osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla 

 oppii sovellusten yhteydessä määrittämään polynomifunktion suurimman ja pienimmän 
arvon. 

 
Kurssilla opetetaan 

 polynomifunktion derivaatta 

 polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen 

 polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen 

 graafisia menetelmiä 
 
5.  Tilastot ja todennäköisyys  (MAB5) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja 

 tutustuu laskinten käyttöön tilastotehtävissä 

 perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin. 
 
Kurssilla opetetaan 

 tilastollisten tunnuslukujen määrittäminen 

 normaalijakauma ja jakauman normittaminen 

 kombinatoriikkaa 

 todennäköisyyden käsite 

 todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä 
 
6.  Matemaattisia malleja II  (MAB6) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 varmentaa ja täydentää yhtälöiden ratkaisutaitojaan 

 osaa ratkaista käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia optimointitehtäviä 

 ymmärtää lukujonon käsitteen 

 ratkaisee käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla. 
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Kurssilla opetetaan 

• kahden muuttujan lineaariset yhtälöt 
• lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen 
• kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen 
• lineaarinen optimointi 
• lukujono 
• aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa 
 
SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
7.  Talousmatematiikka  (MAB7) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä 
• saa matemaattisia valmiuksia oman ja yhteisönsä talouden suunnitteluun 
• soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn. 
 
Kurssilla opetetaan 

• indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia 
• taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja 
 
8.  Matemaattisia malleja III  (MAB8) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• laajentaa käsitystään teknologisoituvassa yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta 
• saa apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen käsittelyyn. 
 
Kurssilla opetetaan 

• trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla 
• radiaani 
• tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen 
• vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet 
• koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo 
• kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla. 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 
 
9. Kertauskurssi  (MAB9) 
 
Kurssilla kerrataan lukion pakolliset kurssit soveltuvin osin. Keskeisenä sisältönä ovat kurssien 
pääasiat sekä tutustuminen lyhyen matematiikan yliopiskelijakoetehtäviin ja hyvän vastauksen 
piirteisiin. 
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10. Perustaitojen kertaus (MAB 10) 
 
Kurssilla harjoitellaan lukion lyhyen matematiikan perustaitoja: ensimmäisen ja toisen asteen 
yhtälöiden ratkaisua, geometrian perusasioita, prosenttilaskentaa ja verrannollisuutta, funktioiden 
muodostamista ja kuvaajien piirtämistä ja tulkintaa. Kurssin tarkempi sisältö muodostuu 
kurssilaisten toiveiden mukaan. Kurssikokeessa on mahdollisuus suorittaa jokin kesken jäänyt 
pakollinen kurssi tai korottaa yhden pakollisen kurssin arvosanaa. 
Syksyllä lyhyen matematiikan kirjoittavat voivat tulla MAB 10 –kurssille kertaamaan kirjoituksia 
varten. 

 
Aihekokonaisuudet 

• Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
- kulttuurilaskenta(MAB2,MAB1) 
• Teknologia ja tiede 
- tuotanto-optimointi(MAB6) 
- derivaatta(MAB4) 
• Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
- äänestysvertailu(MAB5) 
- yritysverotus(MAB7) 
• Kestävä kehitys 
- saasteindeksi(MAB7) 
• Hyvinvointi ja turvallisuus 
- säteilylaskut(MAB3) 
- talousindeksit(MAB7) 
 
 

7.7 Biologia 
 
Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutus-
suhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologiassa hankitaan tietoa ja taitoja havaintojen, 
monipuolisten tietolähteiden ja erilaisten kokeiden avulla. Nopeasti kehittyvän biotieteen uudet 
sovellukset yhteiskunnassa tulevat tutuiksi. Luonnon monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen 
edistäminen ymmärretään elämän jatkuvuuden takaajana. 
Biologian opetuksen tarkoituksena on saada opiskelija ymmärtämään eliömaailman rakennetta ja 
kehitystä ja oivaltamaan olevansa osa eliömaailmaa, jonka hyväksi hän voi toimia biotieteiden 
tarjoamien mahdollisuuksien avulla. Lukion biologia luo perustaa luonnontieteelliselle ajattelulle, 
herättää kiinnostusta biotieteisiin ja edistää opiskelijan ympäristövastuullista käyttäytymistä. 
 
Tavoitteet 

Biologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 hallitsee biologian keskeiset käsitteet 

 tunnistaa elämän tuntomerkit ja osaa jäsentää elämän ilmiöitä sekä biologian eri 
organisaatiotasoja molekyylitasolta biosfääriin 

 osaa arvostaa luonnon monimuotoisuutta ja ymmärtää eliöiden sopeutumisen erilaisiin 
elinympäristöihin 
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 ymmärtää perimän ja evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä 

 perehtyy biologisen tiedonhankinnan menetelmiin ja osaa arvioida tietoa kriittisesti 

 osaa toteuttaa suunnittelemansa yksinkertaisen kokeen ja tulkita sen tuloksia 

 tuntee biotieteiden sovelluksia esimerkiksi lääkkeiden tuotannossa 

 hallitsee ihmiselimistön toiminnan peruspiirteet 

 ymmärtää perimän ja ympäristötekijöiden vaikutuksen terveyden taustana sekä yksilön että 
yhteiskunnan kannalta 

 tiedostaa kestävän kehityksen välttämättömyyden ja oman osansa sen toteuttamisessa. 
 
Arviointi 

Biologiassa arvioidaan opiskelijan kykyä hallita ja käyttää biologisia peruskäsitteitä, tietoja ja 
taitoja. Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan kykyä ymmärtää luonnontieteellisiä lainalaisuuksia, 
syy- ja seuraussuhteita, vuorovaikutussuhteita sekä kokonaisuuksien hahmottamista. 
Luonnontieteelliset työskentelytaidot, ryhmässä toimiminen, biologisen tiedon hankinta ja tiedon 
kriittinen arviointi ovat tärkeä osa taitojen arviointia. Harrastuneisuus biologian eri osa-alueisiin 
voidaan huomioida arvioinnissa. Kirjalliset kokeet, pienet tutkielmat ja tehtävät sekä 
työselostukset huomioidaan kurssin arvosanassa. 
 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
1.  Eliömaailma  (BI 1)  Suoritettava ensimmäisenä 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat 

 oivaltavat elämän perusedellytykset ja tietävät miten elämän ilmiöitä voi tutkia 

 ymmärtävät mitä luonnon ja lajien monimuotoisuus tarkoittaa 

 ymmärtävät evoluution mekanismit, jatkuvuuden ja merkityksen monimuotoisuuden synnyssä  

 tuntevat muuntelun, sopeutumisen ja lajien välisten suhteiden merkityksen osana elämän 
kehitystä 

 osaavat jäsentää nykyistä eliökuntaa ja tulkita sen kehitystä 

 oppivat ymmärtämään luonnossa vallitsevia lainalaisuuksia, ja ekosysteemeissä tapahtuvia 
muutoksia ja etsimään keinoja haitallisten ympäristömuutosten ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi 
 
Sisältö 

Kurssi sisältää seuraavat osiot: Biologia tieteenä, Luonnon monimuotoisuus, Evoluutio ja elämän 
kehittyminen ja Luonnon toiminta. 
 
Opiskelijat 

 tutustuvat biologiaan tieteenä, sen tutkimusmenetelmiin ja tutkimuskohteisiin ja pohtivat 
elämän perusedellytyksiä ja erilaisia muotoja. 

 perehtyvät luonnon monimuotoisuuteen lajien kirjon ja erilaisten ekosysteemien kautta sekä 
tutkivat eläinten käyttäytymistä monimuotoisuuden ilmentäjänä  

 ymmärtävät geneettisen monimuotoisuuden merkityksen 

 oivaltavat elämän ja lajien syntyyn ja häviämiseen vaikuttavat lainalaisuudet sekä lisääntymis-
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strategioiden ja evoluutiovoimien merkityksen nykyisen eliökunnan synnyssä 

 hallitsevat nykyisen eliökunnan rakenteen peruspiirteet 

 perehtyvät elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutukseen ekosysteemien toiminnan pohjana 

 tutkivat populaatioiden ominaisuuksia ja lajien välisiä suhteita elinympäristöissään 
 
Arviointi 

Arviointi perustuu kurssin aikana suoritettuihin tehtäviin, tutkimussuunnitelman tai pienen 
tutkimuksen tekoon, aktiivisuuteen opetuksessa ja oppimisessa sekä kirjalliseen kokeeseen.  

 
 
2.  Solu ja perinnöllisyys  (BI 2)  Suoritettava toisena 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat 

 ymmärtävät solun merkityksen elämän perusyksikkönä, osaavat tunnistaa erilaisia soluja, niiden 
rakenteita ja ymmärtävät solujen kehityksen osana evoluutioprosessia 

 osaavat solun kemiallisen rakenteen, eri osien toiminnan niin solu- kuin yksilötasollakin 

 hallitsevat erilaisten solujen energiatalouden prosessit ja ymmärtävät niiden merkityksen 
elämälle 

 tuntevat geneettisen rakenteen ja tietävät miten informaatio siirtyy solusta soluun ja 
sukupolvelta toiselle 

 tietävät miten geenit ohjaavat solujen toimintoja ja miten soluja tutkitaan kokeellisesti 

 osaavat periytymisen lainalaisuuksien eri muodot. 
 
 
Sisältö 

Kurssi sisältää seuraavat osiot: Solu- elämän perusyksikkö, Solun energiatalous, Solujen toiminnan 
ohjaus-DNA. Solujen lisääntyminen, Periytymisen perusteet ja Populaatiogenetiikka 
 
Opiskelijat 

 tutkivat erilaisia soluja, niiden rakenteita ja perehtyvät rakenteiden toimintaan 

 perehtyvät erilaisten solujen tapaan sitoa ja vapauttaa energiaa (fotosynteesi, soluhengitys, 
kemosynteesi) 

 ymmärtävät DNA:n rakenteen , toiminnan ja merkityksen proteiinisynteesin ohjaajana 

 hallitsevat mitoottisen solun jakautumisen ja ymmärtävät sen merkityksen 

 osaavat yhdistää solun jakautumisen kasvuun ja ymmärtävät solujen erilaistumisen merkityksen 

 tietävät miten sukusolut syntyvät meioosin tuloksena ja hallitsevat sukupuolen määräytymisen 

 ymmärtävät miten geenit ja alleelit periytyvät sukupolvelta toiselle 

 oivaltavat populaation sisällä vallitsevat geneettiset lainalaisuudet 
 
Arviointi 

Arviointi perustuu aktiivisuuteen opetuksessa ja oppimisessa, käytännön töiden ja kirjallisten 
tehtävien suoritukseen sekä kirjalliseen kokeeseen. 
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Englanninkieliset biologian kurssit voivat korvata kokonaan suomenkieliset pakolliset BI 1 ja BI 2 
kurssit. Kurssit voi suorittaa myös koulukohtaisina syventävinä kursseina BI 1 ja BI 2 jälkeen, jolloin 
kursseista voi saada numeron sijasta suoritusmerkinnän. 
Englanninkielisten kurssien sisältö vastaa suomenkielisiä kursseja. Opiskelumateriaalina voidaan 
käyttää suomenkielisiä kurssikirjoja sekä englanninkielistä opetusmateriaalia. Opetus tapahtuu 
aina englanniksi. 
Arviointi suoritetaan kuten suomenkielisilläkin kursseilla. Kokeessa kysymykset ovat aina 
molemmilla kielillä ja opiskelija voi vastata myös suomeksi. 
Kurssit järjestetään, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu riittävä määrä. 
 
SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
Suoritusjärjestys on vapaa 1 ja 2 kurssien suorituksen jälkeen. 
 
3.  Ympäristöekologia  (BI 3) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat 

 osaavat ekologian perusteet, ymmärtävät biodiversiteetin merkityksen ja oivaltavat miten 
ihmisen toiminta vaikuttaa elollisessa luonnossa 

 hahmottavat ympäristöongelmien syitä ja seurauksia 

 tutustuvat sekä luonnonvaraisiin että ihmisen muokkaamiin ekosysteemeihin ja tuntevat 
menetelmiä, joilla voivat tutkia ja tarkkailla ekosysteemin tilaa ja ratkoa syntyneitä ongelmia 

 osaavat suunnitella ja toteuttaa pienen ympäristötutkimuksen 

 kehittävät ympäristölukutaitoaan, ymmärtävät oman vastuunsa ympäristön tilasta ja osaavat 
toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 

 
Sisältö 

Kurssi sisältää seuraavat osiot: Ekologinen tutkimus, Biodiversiteetti ja sen merkitys, Ekologiset 
ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet, Suomen luonnon haavoittuvuus ja 
Kestävä tulevaisuus. 
 
Opiskelijat 

 perehtyvät ekologisen tutkimuksen tekoon, ekologisiin käsitteisiin, ja ympäristön laadun 
indikaattoreihin 

 suunnittelevat oman tutkimuksen ja toteuttavat sen ryhmässä mikäli mahdollista 

 ymmärtävät biodiversiteetin luonnonvaraksi, josta on huolehdittava 

 pohtivat miten uhanalaisia eliölajeja voi suojella ja säilyttää tuleville sukupolville 

 perehtyvät ekologisiin ympäristöongelmiin, esim. aineiden kierron häiriöistä aiheutuviin 
ongelmiin yleisellä ja paikallisella tasolla ja etsivät ratkaisuja niihin 

 hankkivat ympäristötietoa erilaisista julkaisuista, ympäristökeskusten www-sivuilta tai käymällä 
ympäristökeskuksessa 

 tutustuvat Suomalaisiin uhanalaisiin biotooppeihin erilaisten julkaisujen, esitysten ja retkien 
avulla 

 oppivat ymmärtämään, että ekologisesti kestävä kehitys on riippuvainen yksilötasolla tehdyistä 
valinnoista, esim. toiminta Vihreän Lipun kriteerit täyttämällä 
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 oivaltavat, että kaupungissakin voi toteuttaa ekologisia rakentamisratkaisuja uuden 
ympäristötekniikan keinoin 

 
Arvioinnissa huomioidaan ekologinen tutkimus, luontotyyppien esittelyt, uhanalaisten eliöiden 
esittelyt, tutustumiskäynteihin/retkiin osallistuminen, aktiivinen ote kurssityöskentelyyn ja 
kirjallinen koe. 
 
4.  Ihmisen biologia  (BI 4) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat 

 osaavat ihmissolun erilaistumisen kudoksiksi ja elimiksi sekä hallitsevat elinten/elimistöjen 
rakenteiden ja toiminnan peruspiirteet 

 ymmärtävät ulkoisten ja sisäisten tekijöiden merkityksen kemiallisessa tasapainon säätelyssä 

 ymmärtävät hermostollisen ja hormonaalisen säätelyn merkityksen 

 pystyvät selittämään elimistön puolustusmekanismeja esim. sairauksia vastaan ja tuntevat 
merkittävien sairauksien syntymekanismeja 

 ymmärtävät lisääntymiseen ja elinkaareen liittyviä fysiologisia muutoksia sekä yhteisöllisyyden 
merkityksen ihmisen terveydelle 

 ymmärtää ihmisen lajinkehityksen, perimän ja ympäristövaikutusten osuuden terveyteen 

 pystyy soveltamaan oppimiaan asioita arkielämään ja arvioimaan esim. terveyteen liittyviä 
artikkeleita kriittisesti 

 
Sisältö 

Kurssilla perehdytään: Ihmisen biologiseen taustaan, Ihmisen solujen, kudosten ja elinten 
rakenteeseen, toimintaan ja erityispiirteisiin, Elintoimintojen säätelyyn, Ihmisen lisääntymiseen ja 
perimän merkitykseen sekä elimistön puolustusmekanismeihin. 
 
Opiskelijat 

 tutkivat ihmisen erilaisia soluja ja kudoksia ja niiden toimintaa 

 pohtivat kantasolujen merkitystä ja syöpäsolujen syntyä 

 perehtyvät ruuansulatus-, hengitys-, verenkierto-, eritys- sekä tuki- ja liikuntaelimistön 
rakenteisiin toimintaan ja toiminnan säätelyyn 

 oivaltavat hermoston ja hormonien vuorovaikutuksen ja merkityksen elintoimintojen säätelyssä 

 ymmärtävät elimistön omien puolustusmekanismien toimintaa esim. taudinaiheuttajien 
torjunnassa 

 perehtyvät sukupuoliseen kehitykseen, seksuaalisuuteen ja raskauden eri vaiheisiin 

 pohtivat lääketieteen antamia uusia mahdollisuuksia mm. lapsen saamiselle 

 perehtyvät ihmisen alkuperään ja sekä perimän että ympäristön, esim. myrkylliset aineet ja 
mutageenit, vaikutukseen ihmisen terveyteen 
 

Arvioinnissa otetaan huomioon aktiivinen työskentely kurssilla, erilaisten käytännön töiden 
suorittaminen sekä kirjallinen koe. 
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5.  Bioteknologia  (BI 5) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat 

 syventävät tietojaan solun hienorakenteesta ja soluelimien toiminnasta sekä ymmärtävät 
elämälle tärkeiden molekyylien rakenteen ja merkityksen solun toiminnassa 

 tuntevat geenien toiminnan ja säätelyn mekanismeja sekä geenitekniikan erilaisia menetelmiä 

 hallitsevat geeni- ja biotekniikan keskeiset käsitteet 

 tuntevat biotekniikan ja geenitekniikan tarjoamia uusia sovellutuksia eri biotieteissä ja 
teollisuuden aloilla 

 pystyvät kriittisesti ja perustellusti arvioimaan biotekniikan luomia uusia mahdollisuuksia, 
uhkatekijöitä ja eettisiä ongelmia arkielämässä 

 hallitsevat tärkeimpien mikrobiryhmien kuten bakteerien ja virusten rakenteen ja lisääntymisen 
sekä niiden käytön bio-, geeni- ja ympäristötekniikassa 

 
Sisältö 

Kurssi sisältää seuraavat osiot: Solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä, Solut proteiinien 
valmistajina, Geenien toiminta ja toiminnan säätely, Geeniteknologian mahdollisuudet, Mikrobit ja 
niiden merkitys, Biotekniikka teollisuudessa, Kasvien ja eläinten jalostus ja Geenitekniikan etiikka 
ja lainsäädäntö. 
 
Opiskelijat 

 perehtyvät solun hienorakenteeseen mikroskoopin ja erilaisista lähteistä saatavan 
kuvamateriaalin avulla 

 eristävät DNA:ta ja perehtyvät geenien ja genomin rakenteeseen (HUGO) 

 oivaltavat miten geeni toimii ja miten sen toimintaa voidaan säädellä 

 ymmärtävät erilaisten mutaatioiden merkityksen geenin toimintaa muuttavana tekijänä 

 perehtyvät geenitekniikan erilaisiin menetelmiin mm. geenien eristämisessä ja monistamisessa 
tarvittaviin entsyymeihin ja laitteisiin sekä geenikartan tekemiseen 

 pohtivat geenitutkimuksen merkitystä lääketieteessä ja yksilöiden tunnistamismenetelmänä 
esim. rikoksissa 

 oppivat tuntemaan bakteerien ja virusten rakenteita, toimintaa ja lisääntymistä sekä merkitystä 
geeni- ja bioteknologian työkaluina 

 oppivat viljelemään bakteereita ja tunnistamaan eri ryhmiä muodosta ja värjäyksestä 

 ymmärtävät miten nykyiset viljelylajikkeet ja kotieläimet on tuotettu jalostamalla sekä 
ymmärtävät miten uudet geeninsiirtotekniikat ovat nopeuttaneet ja muuttaneet 
jalostustoimintaa 

 pohtivat yhdessä geenitekniikan mahdollisuuksien luomia eettisiä kysymyksiä ja tutustuvat 
geenitekniikan lainsäädäntöön 

 
Arviointi perustuu aktiivisuuteen opetuksessa, keskusteluissa ja kurssitöissä sekä niihin liittyvien 
tehtävien suorittamiseen sekä kurssikokeeseen. Osa kurssitöistä voidaan tehdä koulun 
ulkopuolella.  
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SOVELTAVAT KURSSIT 
 
6.  Biologian työ- ja laborointikurssi (BI 6) Voidaan aloittaa BI 1 kurssin jälkeen 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat 

 oppivat erilaisia tutkimustyötapoja ja oppivat käyttämään erilaisia tutkimusvälineitä, kuten 
mikroskooppia, sujuvasti  

 oppivat dokumentoimaan töidensä tulokset ja tekemään niistä johtopäätöksiä 

 voivat rauhassa keskittyä oman työn tekemiseen ja suunnitella myös jatkotutkimuksia 
 
Sisältö 

Kurssin sisältö vaihtelee saatavilla olevien materiaalien ja vuodenajan mukaan. Kurssilla opiskelijat  
 

 perehtyvät erilaisiin soluihin, solukoihin ja kudoksiin mikroskopoimalla (kasvisoluja ja eläinsoluja) 

 tutkivat aineiden siirtymistä soluun ja solusta (plasmolyysi) 

 oppivat valmistamaan omia preparaatteja mikroskooppia varten 

 tutkivat entsyymejä ja niiden toimintaa erilaisista organismeista 

 etsivät kasvien väriaineita kromatografialla 

 tekevät havaintoja fotosynteesistä erilaisten koejärjestelyjen avulla 

 tutkivat soluhengitystä  

 preparoivat niveljalkaisia, kastematoja ja jyrsijöitä 

 tutkivat kromosomeja esim. sipulin juuren kärjistä 

 kasvattavat kasveja siemenistä tai mikrolisäyksen avulla 

 tutkivat esim. Vantaan veden kemiallisia ominaisuuksia 

 tunnistavat vesistön piileviä 

 tekevät kenttätutkimusta esim. kuivan kangasmetsän jäkälistä  
 
Opiskelija voi myös toteuttaa kurssilla oman tutkimuskohteensa tai aiheensa, johon 
voi yhdistää maastotöitä ja oman materiaalin keruun kesän aikana, esim. ympäristön muutosten 
tutkimus tai ekologinen tutkimus soveltuvat hyvin tähän. Kurssiin voi sisältyä myös vierailuja ja 
retkiä. 
Arviointi perustuu aktiivisuuteen töiden suorittamisessa, kirjallisiin työselostuksiin ja/tai 
tutkimuksiin. Kurssi voidaan arvioida numerolla tai suoritusmerkinnällä opiskelijan toiveiden 
perusteella. 
 
7.  Biologian kenttäkurssi (BI 7) 
 
Kurssi voidaan pitää syksyllä tai keväällä. Kurssiin voi kuulua retkiä viikonlopun aikana. Kurssi voi 
jakautua useamman jakson ajalle tai se voidaan suorittaa yhtenäisenä viikon aikana keväällä 
koulun päättymisen jälkeen tai syksyllä ennen koulun alkua. Kurssiin liittyvät retket ovat osin 
omakustanteisia. Kurssi on myös osa Lapin kesäkoulua. 
Arvioinnissa huomioidaan retkiraportit, havaintopäiväkirjat, osallistuminen suoritettuihin 
tehtäviin, kuten mittauksiin ja kasvien keruuseen sekä lajien havainnointiin. Kurssilla voi olla myös 
lajintuntemuskuulustelu. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä tai numerolla opiskelijan toiveiden 
mukaan. 
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10. Biologian erikoiskurssi (BI 10) 
 
Kurssi perustuu opiskelijan omaan harrastuneisuuteen. Kurssi suoritetaan itsenäisesti ohjaavan 
opettavan johdolla. Kurssin voi suorittaa mm. 

 Kirjoittamalla laajahkon tutkielman omasta aiheesta esim. Viksu - tai Tutki, Kokeile, Kehitä 

– kilpailuun.  

 Hoitamalla koulun terraariota ja akvaarioita vastuullisesti vähintään yhden lukukauden 

ajan.  

 Suorittamalla metsästystutkinnon.  

 Raportoimalla aktiivisesta luontoharrastuksestaan esim. lintubongaus tai kasvion 

kerääminen perinteisesti ( herbaario) tai digitaalisesti. 

 Osallistumalla aktiivisesti ympäristövaliokunnan toimintaan.  

 Osallistumalla toisen kerran Lapin kesäkouluun tai kenttäkursille. 

Suoritusmerkintä tai numeroarviointi annetaan tutkielman tai raportin perusteella opiskelijan 
toiveen mukaisesti. 
 
11. Ihmisen perimän muutokset ja muutosten vaikutukset/ Lääketieteellistä biologiaa (BI 11) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat 
 syventävät tietojaan ja taitojaan ihmisen perinnöllisyyden mekanismeista 

 oivaltavat erilaisten mutaatioiden merkityksen perinnöllisissä sairauksissa 

 ymmärtävät miten DNA:ssa tapahtuvat muutokset voivat saada aikaa esim. syövän 

 tutustuvat menetelmiin, joilla perinnöllisiä sairauksia tutkitaan ja jäljitetään 

 ymmärtävät perinnöllisyysneuvonnan tärkeyden 

 perehtyvät perimän ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutusten tuottamien sairauksien syntyyn ja 

niiden ehkäisemiseen 

Sisältö 

Opiskelijat 
 oppivat rakentamaan ja tulkitsemaan sukupuita perinnöllisten sairauksien jäljittämiseksi 

 oppivat uusia periytymisen tapoja kuten lyonisaatio, toistojaksomutaatiot, mitokondriaalinen 

periytyminen ja epigeneettiset mekanismit 

 tuntevat muutamien perinnöllisten sairauksien periytymistavat 

 perehtyvät muiden nisäkkäiden käyttöön ihmisen perimän muutosten tutkimisessa 

 saavat tietoa suomalaisten harvinaisista perinnöllisistä sairauksista 

 tutustuvat modernin geeniteknologian keinoin suoritettavaan tutkimukseen esim. geenisirukortit 

 tutkivat syövän diagnostiikkaa ja mahdollisia uusia hoitokeinoja 

 paneutuvat perinnöllisyysneuvojan työhön erilaisten harjoitusten avulla 

 pohtivat perinnöllisten sairauksien yhteiskunnallista merkitystä 

 esittelevät jonkin perinnöllisen sairauden tai geenien poikkeavasta toiminnasta johtuvan sairauden 

muulle ryhmälle 
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Arvioinnissa huomioidaan aktiivisuus kurssilla, suoritetut tehtävät ja kirjalliset tuotokset. 
Arvioidaan suoritusmerkinnällä tai kirjallisen kokeen jälkeen numerolla. 
 
12. Makromolekyylit (BI 12) 
 
Kurssi on biologian ja kemian yhteinen soveltava kurssi.  
 
Tavoitteet ja sisältö 

Kurssilla tutustutaan tarkemmin bio-orgaanisiin yhdisteisiin kuten polymeereihin, proteiineihin, 
DNA:han ja niitä pilkkoviin entsyymeihin sekä lääkkeisiin. Kurssilla tehdään kokeellisia töitä mm. 
ruuansulatuksesta ja siihen osallistuvista entsyymeistä, eristetään DNA:ta eri lajeista, tutkitaan 
kalojen evoluutiota proteiinien aminohapposekvenssien perusteella ja tutkitaan immunologiaa. 
Kurssiin voi sisältyä opetusta yliopistolla tai korkeakoululla. Kurssin voi suorittaa myös 
yliopistojen/korkeakoulujen tarjoamilla kesäkursseilla. 
 
Arviointi tapahtuu suoritusmerkinnällä tai arvosanalla aktiivisen osallistumisen, töiden ja 
työselostusten perusteella. 
 
13. Biologian kertauskurssi (BI 13) 
 
Kurssi on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat kerrata biologisia tietojaan ja taitojaan esim. 
yliopiskelijakirjoituksia ja biologisten alojen pääsykokeita varten. 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat 

 saavat yhtenäisen käsityksen lukion aikana suoritetusta biologiasta 

 oppivat yhdistämään eri kursseilla opitut asiat toimiviksi kokonaisuuksiksi 

 ymmärtävät evoluution merkityksen kaikissa biologisissa prosesseissa 

 osaavat arvioida oman tietämyksensä tasoa 

Sisältö 

Kurssi sisältää valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien sisällöt yhdistettynä 
aihealueiksi, esim. soluosassa kerrataan kaikkien kurssien soluun ja sen toimintoihin liittyvät asiat.  
 
Arviointi suoritetaan osallistumisaktiivisuuden ja preliminäärikokeen perusteella. Opiskelija voi 
saada kurssista suoritusmerkinnän tai numeron. 
 
Aihekokonaisuudet 

 Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys tulee painotetusti esille Ympäristöekologian ja Bioteknologian 
kursseissa, joilla oppilaat pohtivat yksilön vaikuttamisen mahdollisuuksia erilaisissa ympäristö-
oimissa ja esim. geeniteknologian hyväksymisessä. Vierailu ympäristökeskuksessa antaa lisää 
eväitä vaikuttamisen mahdollisuuksiin kuluttajana. 

 Hyvinvointi ja turvallisuus 
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Hyvinvointi ja turvallisuus tulevat esille tavalla tai toisella kaikilla biologian kursseilla, mutta 
Ihmisen biologian ja Bioteknologian kursseilla tulevat korostetusti esille ihmisen hyvinvointi ja 
siihen vaikuttavat terveydelliset ja ympäristölliset seikat. Opiskelijat tekevät mm. päiväkirjaa 
omista ruokailutavoistaan ja tottumuksistaan pyrkien näin kartoittamaan elämän alueita, joiden 
muuttamisella he voisivat parantaa terveyttään ja elämänlaatua. He pohtivat myös omien 
toimien merkitystä muiden terveydelle ja hyvinvoinnille. 
Bioteknologian kurssilla opiskelijat perehtyvät niihin mahdollisuuksiin, joita bio- ja geenitekniikka 
antavat hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseksi. Opiskelijat pohtivat myös geenitekniikan 
uusien menetelmien luomia eettisiä ongelmia ja väärinkäytön mahdollisuuksia. 

 Kestävä kehitys 
Kestävä kehitys kulkee kaikissa biologian kursseissa punaisena lankana. Eliömaailma ja Solu ja 
perinnöllisyys-kursseissa asia painottuu luonnon monimuotoisuuden ja toimivien ekosysteemien 
säilyttämisen ja suojelemisen keinoihin. Monimuotoisuuden eri tasot ja niiden tärkeys 
ekosysteemeille tulevat toistuvasti esille.  
Ihmisen biologiassa opiskelijat pohtivat ihmisen osuutta monimuotoisen luonnon osana , 
ympäristön muutosten vaikutusta ihmisen terveyteen ja miten kestävän kehityksen toimet 
parantaisivat ihmistenkin elinmahdollisuuksia. 
Ympäristöekologian kurssilla opiskelijat saavat perusteelliset eväät luonnon monimuotoisuuden 
ja erilaisten ekosysteemien säilyttämisen ja suojelemisen keinoihin.  
Opiskelijoille tulevat tutuksi tavat , joilla voi mitata arvioida ja analysoida sekä luonnon- että 
kulttuuriympäristössä tapahtuvia muutoksia 
Opiskelijat pitävät kulutuspäiväkirjaa omista kulutustottumuksistaan ja miettivät miten omilla 
toimillaan ja esimerkillään voisivat edistää kestävää kehitystä yhteiskunnassa. 

 Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
Aihetta hipaistaan aina kun käsitellään ihmistä luonnon osana eri puolilla maapalloa. 
Perinnöllisyyden, Ihmisen ja Bioteknologian kursseilla pohditaan syntyneitä kulttuurieroja 
perimän ja ihmisen leviämishistorian kautta. 

 Teknologia ja yhteiskunta 
Kaikilla biologian kursseilla käytetään monipuolisia tieteellisen tiedon hankintatapoja . Kursseilla 
tutustutaan erilaisiin biologian tutkimusvälineisiin ja opitaan käyttämään perustutkimusvälineitä. 
Bioteknologian kurssilla opiskelijat pohtivat mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia uuden bio- ja 
geeniteknologian menetelmillä voisi olla. He oppivat myös suhtautumaan kriittisesti uuteen 
teknologiaan ja pohtivat sen mahdollisuuksia kestävän kehityksen apuvälineenä. 

 Viestintä- ja mediaosaaminen 
Kaikilla biologian kursseilla opiskelijat joutuvat etsimään tietoa median välityksellä uutisista ja 
artikkeleista sekä esim. yliopistojen ja laitosten kotisivuilta. Median kautta opitaan myös tiedon 
hakua vierailla kielillä. 
Pienten esitysten pitäminen kasvattaa verbaalisia taitoja sekä opettaa työstämään sujuvia ja 
ymmärrettäviä luonnontieteellisiä tekstejä. 
Tietotekniikka voidaan käyttää myös opetettavan/opittavan asian esittämisessä. 

 
 



 83 

7.8 Maantiede 
 
Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien 
rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutusta muuttuvassa ja monikulttuurisessa ympäristössä. 
Maantieteessä integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskunnalliset aiheet. Opiskelija saa 
valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja oivaltaa kestävän kehityksen 
tarpeellisuuden. 
Lukion maantiede auttaa opiskelijaa ymmärtämään maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia 
ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden mahdollisia ratkaisuja. 
Opiskelija oppii maantieteellisen tiedon avulla havaitsemaan maantieteellisiä muutoksia ja 
muodostamaan mielipiteitä sekä ottamaan kantaa lähellä ja kaukana tapahtuviin muutoksiin. 
Opiskelijassa herää halu toimia aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. 
 
Tavoitteet 

Maantieteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 oppii hankkimaan, tulkitsemaan ja kriittisesti arvioimaan maantieteellistä tietoa kuten karttoja, 
tilastoja, kirjallisia ja digitaalisia lähteitä 

 osaa hyödyntää tietotekniikan taitoja maantieteellisessä esittämisessä 

 ymmärtää mitä alueellisuus, tila ja paikka maantieteellisessä ajattelussa merkitsevät 

 osaa kuvata, havainnoida ja analysoida ihmistoiminnan ja luonnon vuorovaikutusta ja 
rakennetun ympäristön tilaa 

 ymmärtää alueellisen ja sosiaalisen kehittyneisyyden erot ihmisen hyvinvointiin vaikuttavana 
tekijänä paikallisesti ja maailmanlaajuisesti 

 ymmärtää kulttuurien erilaisuuden rikkautena 

 oivaltaa suunnittelun olevan keino vaikuttaa oman elinympäristön kehitykseen 

 oppii toimimaan ympäristöään kunnioittavana, kantaaottavana ja kestävän kehityksen puolesta 
aktiivisesti toimivana kansalaisena 
 
Arviointi 

Maantieteessä arvioidaan opiskelijan maantieteellisen ajattelun kehittymistä sekä tietojen ja 
taitojen karttumista. Arvioinnissa huomioidaan peruskäsitteiden hallinta, kyky perustella 
maantieteellisiä ilmiöitä ja kannanottoja sekä taito havaita alueellisia riippuvuussuhteita. Oppilaan 
tulee myös osata tulkita, arvioida ja soveltaa maantieteellistä tietoa. Maantieteellisen tiedon 
analysointi-, käsittely- ja esittämistaidot kuten kartan tulkinta ovat tärkeitä arvioinnin perusteita 
opiskelijan yhteistyötaitojen ohella. 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
1.  Sininen planeetta  (GE 1) 
 
Tavoitteet 

Kurssin aikana opiskelija  

 oppii käyttämään luonnonmaantieteellisiä käsitteitä 

 sisäistää maapallon planetaarisuudesta johtuvat ilmiöt kuten pysyvät tuulet 
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 pystyy kuvailemaan maapallon eri kehien rakennetta ja toimintaa sekä ymmärtää miten 
muutokset toiminnassa muokkaavat luonnonmaisemia ja ilmastoa 

 osaa yhdistää elottoman luonnon asettamat rajat maapallolle muodostuneisiin 
kasvillisuusvyöhykkeisiin 

 oppii soveltamaan hankkimaansa tietoa maailmanlaajuisesti ja paikallisesti 
 
Keskeiset sisällöt 

 maantieteellinen ajattelu 
-  maantiede luonnontieteenä ja sen käyttämät tutkimusmenetelmät 
-  maantieteellisen tiedon kasvu, maailmankuvan muutos ja karttakuvan kehitys 
 Maa –planeetta 
-  aurinkokunnan synty, sen perusrakenteet ja Aurinko 
-  Maan planetaarisuus ja siitä johtuvat ilmiöt 
-  ilmakehän rakenne 
-  Auringon vaikutukset maapallolla ja ilmakehässä, kuten planetaariset tuulivyöhykkeet, veden 
   kiertokulku, sateiden synty, säätila ja lämpö- ja ilmastovyöhykkeet 
-  ilmastonmuutos 
-  meriveden liikkeet ja merkitys 
 Maapallon rakenne ja pinnanmuodot 
-  Maan geologinen rakenne ja kivikehä 
-  endogeeniset, sisäsyntyiset voimat maan pinnan muokkaajina 
-  eksogeeniset, ulkoiset voimat maanpinnan muuttajina 
 Elävä Maa 
-  kasvillisuusvyöhykkeiden sijainti ja niiden syntyyn vaikuttavat tekijät 
-  ihmisen toiminta ja toiminnan vaikutukset eri kasvillisuusvyöhykkeillä 
-  luonnonmaisemien tulkintaa ja analysointia kuvista ja kartoista 
 
Arviointi: Kurssikoe, tehtävät ja aktiivisuus kurssilla 
 
2.  Yhteinen maailma  (GE 2) 
 
Tavoitteet 

Kurssin aikana opiskelija 

 oppii käyttämään kulttuurimaantieteen käsitteitä ja tuntemaan eri kulttuureja 

 tulkitsee kulttuurimaantieteen teorioiden ja mallien avulla ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä 
ja arvioi kulttuurien kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä 

 analysoi väestönkehityksen, asutuksen ja kaupungistumisen piirteitä sekä syitä ja seurauksia 
eri alueilla 

 osaa arvioida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta ihmisen 
toimintaan 

 ymmärtää ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen merkityksen varsinkin tulevien 
sukupolvien toiminnan takaajina 

 tutustuu aluesuunnittelun tavoitteisiin ja kansalaisen osallistumismahdollisuuksiin sekä 
tiedostaa kehittyneisyyserojen ilmenemismuodot 

 oppii arvioimaan hyvinvoinnin, ympäristön tilan sekä kulttuurisen ja sosiaalisen kestävän 
kehityksen merkitystä maapallon tulevaisuudelle. 
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Keskeiset sisällöt 

Kulttuurimaantieteessä huomioidaan erityisesti 

 erilaiset lähestymistavat, näkökulmat ja maantieteellinen mieltäminen miellekarttojen avulla 

 erilaisten alueiden kokeminen ja alueellinen identiteetti 

 väestö ja asutus 
- väestönkehityksen ja väestönkasvun erot ja yhtäläisyydet eri alueilla 
- väestönkasvuun vaikuttavat tekijät, muuttoliikkeen ja kaupungistumisen edut ja haitat 
- maailmankulttuurit ↔ vähemmistökulttuurit 

 luonnonvarojen luokittelu ja riittävyys 

 alkutuotanto ja ympäristövaikutukset 
- miten tuottaa ravintoa riittävästi kestävän kehityksen keinoin 
- maa- ja metsätalouden muodot 
- kestävä kalatalous 

 teollisuus ja energia 
- raaka-aineiden ja energian riittävyys − uusioraaka-aineet ja uusiutuva energia 
- teollisuuden sijaintiin vaikuttavat seikat 
- kestävän teollisuuden ja energiantuotannon periaatteet 

 liikkuva ihminen 
- liikennejärjestelmien tehokas ja kestävä hyödyntäminen ja maailmankauppa 
- matkailu – edut ja haitat – ekomatkailu 
- innovaatioiden alueellinen leviäminen ja globalisaatio 

 ihmisen toiminta erilaisilla alueilla 
- ytimet ja periferiat, kaupungit ↔ maaseutu 
- erilaiset keskukset ja niiden vaikutusalueet 
- kulttuurimaisemien tulkinta kuvien ja karttojen avulla 

 kehityksen ohjailu kestävän kehityksen keinoin 
- aluesuunnittelu ja kansalaisen osallistumismahdollisuudet 
- kehittyneisyyserot, niiden mittarit ja kansainvälinen yhteistyö 
- globalisaation edut ja haitat 

 
Englanninkieliset maantieteen kurssit (GE 7 ja GE 8) korvaavat pakolliset kurssit GE 1ja GE 2. 
Mikäli on jo suorittanut pakolliset kurssit suomen kielellä englanninkielisestä kurssista voi saada 
suoritusmerkinnän tai arvosanan soveltavana koulukohtaisena kurssina. 
 
Kurssin opetusmateriaalina käytetään suomenkielisiä kurssikirjoja ja lisänä englanninkielistä 
opetusmateriaalia. Kurssin opetuskieli on englanti. Kokeessa opiskelijat saavat tehtävät 
molemmilla kielillä ja vastata saa myös suomeksi. 
 
Arviointi tapahtuu aktiivisuuden, tehtävien suorittamisen ja kurssikokeen perusteella. 
 
Kurssit järjestetään, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu riittävä määrä. 
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SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
3.  Riskien maailma  (GE 3) 
 
Tavoitteet 

Kurssin aikana opiskelija 

 perehtyy luonnon ja ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyviin 
riskeihin maapallolla sekä oppii arvioimaan riskien merkitystä ihmisen ja luonnon kannalta 

 tunnistaa riskiherkkiä alueita sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti 

 osaa arvioida alueiden kehittyneisyyden ja riskien välistä suhdetta 

 oppii seuraamaan ja kriittisesti arvioimaan medioiden tuottamia riskiuutisia sekä analysoimaan 
niitä  

 tietää miten riskejä ja uhkia sekä niiden seurauksia voidaan ennakoida ja vähentää tai lieventää 

 ymmärtää miten ihminen omilla valinnoillaan voi vaikuttaa maapallon elinkelpoisuuteen sekä 
ihmisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen 

 
Keskeiset sisällöt 

 riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys 
 luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet 

- avaruudesta tulevat uhkat, maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset, säätilan rajut 
muutokset, kuivuus ja eliöperäiset riskit 

- miten luonnonriskeihin voi varautua 
 ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyvät riskit 

- luonnonvarariskit: energian, raaka-aineiden ja puhtaan veden saatavuus, eroosio ja 
aavikoituminen liiallisen käytön takia, ilmaston muutos lisääntyvien kasvihuonekaasujen 
vuoksi sekä ilmakehän, maaperän ja vesien saastuminen ja luonnon monimuotoisuuden 
heikkeneminen 

- miten kestävän kehityksen avulla voidaan estää ja vähentää ympäristöriskejä 
 ihmiskunnan riskit ja riskialueet 

- nopeaan väestönkasvun liittyvät riskit: nälkä, slummiutuminen kasvavissa kaupungeissa, 
sosiaalinen ja poliittinen eriarvoisuus, köyhyys 

- yhteiskunnalliset jännitteet eri ryhmien välillä, sodat, pakolaisuus, terrorismi 
- konfliktien säätelymahdollisuudet 

 tekniset riskit: tehdas- ja kaivosonnettomuudet, tankkereiden karilleajot, rakenteiden 
sortumiset 

 
Arviointi: Kurssikoe, riskipäiväkirja, tehtävät ja esitykset ja tuntiaktiivisuus 
 
4.  Aluetutkimus  (GE 4) 
 
Tavoitteet 

Kurssilla opiskelija 

 oppii kartografian ja maantieteellisten paikkajärjestelmien periaatteita ja 
sovellusmahdollisuuksia 

 kerää rajatulta alueelta tietoa erilaisten menetelmien avulla mm. kyselyllä tai haastattelulla 
sekä kirjoista, kartoista, tilastoista ja muista tietolähteistä 
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 käyttää tietoverkkoja aineistojen hankinnassa, työstämisessä ja tulosten julkaisemisessa 
karttoina, diagrammeina, kuvina ja tekstinä 

 analysoi ja tulkitsee keräämäänsä aineistoa ja laatii sen perusteella kuvauksen 
tutkimusalueestaan 

 oppii tieteellisen kirjoittamisen periaatteita, lähteiden kriittistä käyttöä ja viittaustekniikkaa 
sekä tuntemaan tekijänoikeudet 

 
Keskeiset sisällöt 

 kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot 
- kenttähavainnot, kyselyt ja haastattelut 
- erilaiset kartat, karttaprojektiot, mittakaavat, ilmakuvat ja satelliittikuvat 
- tilastolliset lähteet ja niiden esittäminen karttoina ja diagrammeina 
- painettu kirjallisuus, tietoverkot, CD-ROM-tallenteet 

 paikkatietojärjestelmät 
- paikkatiedon perusteet ja sen sovellusmahdollisuudet 
- esimerkkejä maantieteellisen lähdeaineiston käsittelystä, tulkinnasta ja visualisoinnista 

paikkatieto-ohjelmien avulla 
 oma aluetutkimus 

- tutkimusalueen valinta ja rajaaminen 
- aineiston keruu erilaisista tietolähteistä ja aineiston analysointi, visualisointi sekä käsittely 

ja tulkinta pienimuotoisessa aluekuvauksessa 
- aihealueet: tutkimusalue osana laajempaa kokonaisuutta, alueen koko, luonnonolot, 

väestö ja asutus, luonnonvarat ja maankäyttö, elinkeinot, liikenne ja palvelut, alueen jako 
osa-alueisiin sekä alueen ongelmat ja kehittäminen 

 
Arviointi: Aluetutkimuksen arviointi, kirjallinen koe ja aktiivinen ote omaan aluetutkimukseen 
 
SOVELTAVAT KURSSIT 
 
5.  Kehitysmaatietous  (GE 5) 
 
Kurssi on koulukohtainen soveltava kurssi, jonka arviointi suoritetaan pienten tutkielmien, 
kurssitöiden, osallistumisaktiivisuuden ja aineistokokeen pohjalta. Kurssista voi saada  
suoritusmerkinnän tai arvosanan. 
 
Tavoitteet 

Kurssilla opiskelija 

 oppii tuntemaan ns. kolmannen maailman , kehitysmaat, ja perehtyy kehitysmaihin ja niiden 
ongelmiin 

 pohtii erilaisten kulttuurien vaikutusta alueiden kehittymiseen ja kehittymismahdollisuuksiin 

 tutustuu kehitysmaita auttaviin yhteistyökumppaneihin ja järjestöihin 

 tietää millaista kehitysapua kehitysmaat saavat 

 saa lisää kokemusta erilaisten maantieteellisten tiedonhankintamenetelmien käytössä 
kirjallisuudesta, kartastoista, tilastoista, tietoverkoista ja CD-ROM- tallenteilta 

 tutustuu konfliktinratkaisukeinoihin 
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Keskeiset sisällöt 

 kehitysmaat 
- mikä on kehitysmaa ja miten kehitysmaita voidaan luokitella 
- millaisia ongelmia kehitysmailla on 
- miten ongelmia voitaisiin ratkaista tai vähentää 

 kehitysapu ja kehitysyhteistyö 
- millaista kehitysapua valtiot saavat 
- Suomen kehitysyhteistyökumppanit 
- järjestöjen antama kehitysapu 
- Punainen Risti, YK, Unicef, Kepa 

 kehitysmaatutkielma 
- sijainti, koko, väestö ja asutus 
- miten luokitellaan 
- luonnonolojen vaikutus kehittyneisyyteen 
- historiallinen tausta 
- konfliktien vaikutus kehitykseen 
- kehitysapu ja kehitysyhteistyökumppanit 
- tulevaisuuden ennustaminen 

 
Arviointi: Tutkielmien ja kurssitöiden arvostelu sekä aineistokoe 
 
6.  Maantieteen kertauskurssi  (GE 6) 
 
Tavoitteet 

Kurssilla opiskelija kertaa maantieteen perustaitoja ja -tietoja sekä syventää pakollisilla ja 
syventävillä kursseilla oppimiaan asioita. 
Kurssilla opiskelija muodostaa kokonaiskuvan lukion maantieteen kurssien sisällöistä ja oppii 
yhdistämään sisällöt toimiviksi maantieteellisiksi kokonaisuuksiksi. 
 
Keskeiset sisällöt 

 Karttojen ja diagrammien laadinta ja tulkinta 

 Avaruudelliset ilmiöt ja niistä aiheutuvat uhkat maassa 

 Maan planetaarisuuteen liittyvät ilmiöt ja niiden ymmärtäminen 

 Maan ilmakehän liikkeet ja siitä johtuvat ilmasto- ja sääilmiöt sekä niistä aiheutuvat riskit 

maapallolla 

 Vesikehän ilmiöt 

 Maan rakenne, endogeeniset ja eksogeeniset ilmiöt ja niiden aiheuttamat uhkat 

 Jääkausi Suomessa 

 Väestön kasvu ja kulttuurien törmäykset globalisoituvassa maailmassa 

 Luonnonvarojen hyödyntäminen maapallon eri alueilla ja siihen liittyvät riskit 

 Globaali logistiikka 

 Paikkatietojärjestelmät ja oma aluetutkimus 

 Aluesuunnittelu ja maankäyttö sekä ympäristövaikutusten arviointi 
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Kurssi arvioidaan osallistumisaktiivisuuden, tehtyjen harjoitusten ja preliminäärikokeen 
perusteella. Kurssista voi saada suoritusmerkinnän tai numeroarvioinnin.  
 
9.  Maantieteen kenttäkurssi  (GE 9) 
 
Kurssi voidaan suorittaa hajautettuna useampaan retkeen tai Lapin kesäkoulussa.  
 
Tavoitteet ja sisällöt 

Kurssilla opiskelija 
 havainnoi maastoretkillä erilaisia geologisia muodostumia 
 osaa yhdistää maastokartan ja luonnossa havaitsemansa pinnanmuodot 
 oppii analysoimaan maaston muodostumien syntyä ja ikää kuten erilaisia suotyyppejä 
 havaitsee endogeenisten ja eksogeenisten voimien aiheuttamat muutokset maastossa 
 havainnoi jääkauden merkkejä maastosta ja ymmärtää niiden syntytavat 
 tunnistaa tavallisimpia kivilajeja 
 oppii raportoimaan selkeästi omista havainnoistaan 
 
Arviointi suoritusmerkinnällä tai arvosanalla aktiivisen työskentelyn ja raporttien pohjalta. 
 
Aihekokonaisuudet 

 aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys tulevat erityisesti esille Yhteinen maailma, Aluetutkimus ja 
Kehitysmaatietous kursseilla sekä Maantieteellisten taitojen kertauskurssilla. Oppilaat 
pohtivat osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia yhdyskuntasuunnitteluun ja 
kaavoitukseen sekä yleiseen maankäyttöön. Yhteinen maailma ja Kehitysmaatietous kursseilla 
syvennytään myös globaalisen vaikuttamisen keinoihin, joilla voitaisiin parantaa elämisen 
tasoa ja ehkäistä ympäristön tilan muutoksia.  

 hyvinvointi ja turvallisuus 
Hyvinvointi ja turvallisuus tulevat esille kaikilla maantiedon kursseilla, mutta painottuvat 
selkeästi Yhteinen maailma, Riskien maailma ja Kehitysmaatietous kursseille. Opiskelijat 
keskustelevat eri alueiden turvallisuudesta, sitä uhkaavista tekijöistä ja hyvinvoinnin 
jakautumisesta maapallolle. He yrittävät myös löytää keinoja turvallisuuden parantamiseksi ja 
hyvinvoinnin jakamiseksi tasaisemmin koko maailman asukkaille. 

 kestävä kehitys 
Kestävä kehityksen mukaista ajattelua ja toimintaa vahvistetaan maantiedon kurssien edetessä. 
Sininen planeetta kurssilla tutustutaan ihmisen toiminnan vaikutuksiin eri 
kasvillisuusvyöhykkeillä sekä pohditaan millainen toiminta olisi kestävän kehityksen mukaista ja 
rasittaisi vähiten luontoa. 
Yhteinen maailma kurssissa kestävä kehitys kulkee johtolankana koko kurssin läpi . Miten 
väestön kasvun ja elinkenoelämän aiheuttamat haitat olisivat mahdollisimman vähäisiä ja 
miten kestävän kehityksen mukaiset toimet turvaisivat tulevaisuudessa mm. energian ja 
raaka-aineiden saannin sekä mahdollistaisivat tulevien sukupolvien elämän. 
Riskien maailma -kurssilla jatketaan pohdintaa luonnonvarojen ja veden kestävän kehityksen 
mukaisesta käytöstä. Poliittisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen ongelmiin paneudutaan 
analysoitaessa valtioiden sisäisistä ja välisistä jännitteistä syntyviä konflikteja ja niiden 
ympäristövaikutuksia. Hasardipäiväkirjaa pitämällä opiskelijat kartoittavat lokaaleja ja 
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globaalisia riskejä, niihin varautumista ja niiden torjuntaa ja lieventämistä kestävän kehityksen 
avulla.  
Opiskelija oppii miten elinkeinoelämä, liikenne ja yksityinen kuluttaja pystyvät kestävän 
kehityksen metodeilla jopa vastustamaan ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää kehitystä 
yhteiskunnassamme. 

 kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
Aihetta käsitellään kaikilla kursseilla aina kun esillä on ihmisen toiminta maapallon eri alueilla. 
Eri kulttuurien arvot ja toimintatavat ovat erilaisia globalisoituvassakin maailmassa. 
Kulttuuripiireihin tutustutaan Yhteinen Maailma kurssilla sekä pohditaan eri kulttuurien 
törmäyksistä aiheutuvia ongelmia Aluetutkimuksen ja Riskien maailman -kursseilla. 
Kehitysmaatietous antaa oivallisen tilaisuuden kehitysmaiden kulttuurien tuntemukselle. 
Monikulttuurisessa koulussamme käytämme hyväksi oppilaiden erilaisia kulttuuritaustoja 
paneutuessamme pohtimaan kulttuuri-identiteettiä ja oman kulttuurin tuntemisen tärkeyttä. 

 teknologia ja yhteiskunta 
Kaikilla maantiedon kursseilla käytetään monipuolisia tieteellisen tiedon hankintatapoja kuten 
tietoverkkoja, CD-ROM tallenteita, ja paikkatietojärjestelmiä. Sininen planeetta kurssilla 
tulevat tutuiksi erilaiset säätilan mittaukseen ja havainnointiin liittyvät menetelmät esim. 
ajantasaiset satelliittien kuvaamat sääkartat Riskien maailman kurssilla tutustumme 
ilmastonmuutoksen mittausmenetelmiin ja laitteisiin. Varsinkin riskien maailman kurssilla 
esim. maanjäristysten, tulivuorenpurkausten ja tsunamien ennustamisessa käytettävä 
tekniikka tulee tutuksi. 
Opiskelijat pohtivat kriittisesti uuden teknologian osuutta ja merkitystä elinkeinoelämän ja 
liikenteen kestävää kehitystä käsiteltäessä. 

 viestintä ja mediaosaaminen 
Kaikilla maantiedon kursseilla opiskelijat joutuvat etsimään tietoa ja uutisia sekä artikkeleita 
erilaista tietolähteistä. Kriittisyys internetin ja median tarjoamaa tietoa kohtaan kasvaa 
maantiedon kurssien edetessä. Median kautta opiskelija tottuu myös hakemaan tietoa ja 
viestimään vierailla kielillä. 
Pienten esitysten pitäminen luokan edessä kehittää verbaalisia taitoja sekä opettaa 
työstämään ymmärrettäviä ja sujuvia tekstejä. Aluemaantiedon ja Kehitysmaatietouden 
tutkielmat opettavat ohjatun ja vaatimusten mukaisen tekstin tekoon ja sujuvaan 
tietotekniikan käyttöön. Tieto-tekniikka voidaan käyttää myös opetuksen välineenä. 

 
 

7.9 Fysiikka (yleislukio) 
 
Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään 
ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. 
Tavoitteena on löytää luonnossa yleispäteviä lainalaisuuksia ja esittää ne matemaattisina 
malleina. Kokeellisuudella tuetaan opiskelijaa omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, 
luonnontieteiden luonnetta ja luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. 
 
Opiskelija oppii tarkastelemaan luonnon rakenteita ja ilmiöitä, tiedostamaan ja tarkentamaan 
maailmankuvaansa hankkimansa uuden tiedon perusteella. Fysikaalisen tiedon lähteenä on 
ensisijaisesti ympäristö. Koulussa luonnontieteellisen tiedon lähteinä ovat lisäksi oppi- ja 
tietokirjat sekä digitaaliset tietokannat ja internet.  
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Luonnontieteiden opiskelussa tiedon hankkimiseen käytetään kokeellisia menetelmiä, erilaisia 
tiedon lähteitä sekä tapoja käsitellä tietoa. Työskentelytapoina käytetään opiskelijoiden 
omakohtaista työskentelyä, opettajan esittämiä demonstraatioita, simulointiohjelmia ja videoita 
sekä vierailuja esim. alan yrityksiin. 
 
Opiskelija harjaantuu kokeelliseen työskentelyyn, tiedon käsittelyyn ja sen luotettavuuden 
arviointiin. Fysiikan opiskelu kehittää opiskelijan kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja. 
 
Tavoitteet 

Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 
• tiedostaa ihmisen osana luontoa ja ymmärtää fysiikan merkityksen luonnon ilmiöiden 
mallintamisessa 
• ymmärtää kokeellisen toiminnan ja teoreettisen pohdiskelun merkityksen luonnontieteellisen 
tiedon muodostumisessa 
• hahmottaa fysiikan merkityksen tieteessä, taiteessa, tekniikassa, kommunikaatiossa ja ihmisen 
arkiympäristössä 
• vaikuttaa aktiivisesti ja vastuullisesti terveellisen ja turvallisen ympäristön luomiseksi 
• jäsentää käsitystään luonnon rakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla 
• pystyy ratkaisemaan luonnontieteiden ja teknologian alaan kuuluvia ongelmia fysiikan lakeja ja 
käsitteitä hyväksi käyttäen 
• hankkii ja käsittelee tietoa  
• suunnittelee ja tekee yksinkertaisia mittauksia, kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan tuloksia 
sekä soveltamaan niitä 
• hyödyntää erilaisia tietolähteitä tiedonhankinnassa  
• tutustuu fysiikan sovelluksiin ja niiden käyttöön sekä ymmärtää teknologisten sovellusten 
vaikutuksia 
• osaa käyttää erilaisia mittauslaitteistoja ja tietokoneohjelmia mittaustulosten käsittelyssä.  
 
 
Arviointi 

Fysiikassa arvioidaan kurssikohtaisten fysiikan tietojen ja niiden soveltamistaitojen saavuttamista. 
Pakollinen ja syventävät kurssit arvioidaan numerolla sekä soveltavat kurssit hyväksytty/hylätty –
merkinnällä. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssiarvosana, kotitehtävät, tuntiaktiivisuus ja 
oppilastöiden suoritus. 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
 
1.  Fysiikka luonnontieteenä  (FY1) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan 
•  osaa jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja 
   periaatteiden avulla 
•  ymmärtää fysiikan kokeellisuuden  
•  kykenee tulkitsemaan, esittämään tuloksia graafisesti ja arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa  
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•  käyttää opiskelun tukena tieto- ja viestintätekniikkaa 
 
Keskeiset sisällöt 

•  fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana 
•  aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset 
•  energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen 
   aikaansaamissa prosesseissa 
•  kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, 
   tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi 
•  voima liikkeen muutoksen aiheuttajana 
•  liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys 
 
Aihekokonaisuudet 

 
•  kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 

- eri mittayksiköt 
•  viestintä ja mediaosaaminen 

- tietokonepohjaisen mittausjärjestelmän esittely 
•  aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 

- kriittinen suhtautuminen 

- tulosten järkevyyden arviointi 

- innovaation merkitys fysiikan keksinnöissä 
•  kestävä kehitys 

- energiatuottomuotojen ymmärtäminen 

- energiavarannot 
•  hyvinvointi ja turvallisuus 

- säteilyturvallisuus 

- voima Ydinvoimalat ja säteilyn käyttö 
 
 
SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
Syventävien kurssien tavoitteena on, että opiskelija 
•  saa valmiuksia opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla 
•  tutkii luonnon ilmiöitä sekä mallintaa ja esittää niitä matemaattisten ja graafisten 
menetelmien avulla 
•   Syventää fysiikan osaamista ja ymmärrystä, sekä oppia tutkimaan ja havainnollistamaan 
erilaisia malleja tieto- ja viestintätekniikan avulla 
•  tutustuu eri osa-alueisiin liittyvään teknologiaan, fysiikan merkitykseen yhteiskunnan eri 
alueilla, sovelluksiin ja niihin liittyviin turvallisuustekijöihin 
 
2.  Lämpö  (FY2) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
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•  tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt  
•  tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä 
•  osaa tehdä johtopäätöksiä ympäristöä ja teknologiaa koskevissa asioissa 
 
Keskeiset sisällöt 

•  kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen 
•  paine, hydrostaattinen paine 
•  kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia 
•  mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde 
•  lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia 
•  energiavarat 
 
Aihekokonaisuudet 

•  kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 

- eri lämpötila- ja mitta-asteikot 

- erilaiset energiatuottomuodot 
•  aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 

- kriittinen suhtautuminen eri energiatuottomuotoihin ja uutisointiin 
•  kestävä kehitys 

- uusiutuvat/uusiutumattomat energiatuottomuodot 

- hyötysuhde 
•  hyvinvointi ja turvallisuus 

- omavarainen energiantuotto 

- lämpölaajeneminen 
•  teknologia ja yhteiskunta 
- uusien kotimaisten energiamuotojen kehitys 
 
 
3.  Aallot  (FY3) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  saa yleiskuvan luonnon jaksollisista ilmiöistä ja perehtyy niitä selittäviin keskeisiin periaatteisiin 
•  perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä, ääntä tai ja 
valoa 
 
Keskeiset sisällöt 

•  harmoninen voima ja värähdysliike 
•  aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen 
•  interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen 
•  heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen 
•  valo, peilit ja linssit 
•  ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen 
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Aihekokonaisuudet 

•  viestintä ja mediaosaaminen 
- ääni 
•  kestävä kehitys 
- melun terveysvaikutukset, kovilta ääniltä suojautuminen 
•  hyvinvointi ja turvallisuus 
- liikennevalot, heijastimet 
- melun terveysvaikutukset, kovilta ääniltä suojautuminen 
•  teknologia ja yhteiskunta 
- polarisaatio, laser, optinen kuitu, linssit sekä muut aaltoliikkeen tai optiikan sovellukset ja 
laitteet 
 
4.  Liikkeen lait  (FY4) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  ymmärtää liikkeeseen ja kappaleiden välisiin vuorovaikutuksiin liittyviä ilmiöitä ja käsittelee 
niitä selittäviä malleja 
•  tutkii etenemisliikkeeseen liittyviä ilmiöitä kokeellisesti ja perehtyy niiden avulla Newtonin 
   lakeihin 
•  ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa. 
 
Keskeiset sisällöt 

•  liikkeen mallit ja Newtonin lait 
•  etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste 
•  liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate 
•  liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate 
•  värähdysliikkeen energia. 
 
Aihekokonaisuudet 

•  kestävä kehitys 
- laakerointi ja kitka 
•  hyvinvointi ja turvallisuus 
- voimat vuorovaikutuksissa 
- liikemäärän säilyminen ja törmäykset 
- liikettä vastustavat voimat 
- nopeuden ja massan merkitys liikenteessä 
- noste 
•  teknologia ja yhteiskunta 
- autojen ja renkaiden suunnittelu 
 
5.  Pyöriminen ja gravitaatio  (FY5) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 



 95 

•  syventää osaamistaan mekaniikassa sekä statiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden 
   laskennallista hallintaa  
•  syventää tuntemustaan mekaniikan maailmankuvasta 
 
Keskeiset sisällöt 

•  momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen 
•  yksinkertaiset koneet, kuten vipu ja väkipyörä 
•  pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike 
•  pyörimisen liikeyhtälö 
•  pyörimismäärän säilyminen 
•  pyörimisliikkeen energia 
•  ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys 
•  Keplerin lait, gravitaatio ja gravitaation alainen liike 
•  heittoliike ja planeettojen liike 
•  satelliitit ja niiden käyttö 
 
Aihekokonaisuudet 

•  kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 

- g-arvon vaihtelu leveyspiireittäin 
•  viestintä ja mediaosaaminen 

- satelliittien käyttö 
•  kestävä kehitys 

- momentti 
•  hyvinvointi ja turvallisuus 

- tukipinta ja tasapaino 

- keskeisvoima 
•  teknologia ja yhteiskunta 

- Yksinkertaiset koneet, vipuvarsi ja painopiste 

- hammaspyörät 

- satelliitit 
 
 
6.  Sähkö  (FY6) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  ymmärtää sähköön ja puolijohteisiin liittyviä peruskäsitteitä sekä tutustuu mittaustekniikkaan 
•  osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia virtapiirejä 
 
Keskeiset sisällöt 

•  sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa 
•  jännitteen ja sähkövirran mittaaminen 
•  Ohmin laki 
•  Joulen laki 
•  vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait 
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•  Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä 
•  Varattu hiukkanen sähkökentässä 
•  kondensaattori, kytkennät ja energia 
•  sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi 
 
Aihekokonaisuudet 

•  kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 

- erilaiset verkkojännitteet ja pistokkeet 
•  kestävä kehitys 

- erilaiset paristot ja akut 

- resistiivisyys ja Joulen laki 
•  hyvinvointi ja turvallisuus 

- sähköturvallisuus ja sulakkeet 

- Faradayn häkki 
•  teknologia ja yhteiskunta 

- suprajohteet 

- diodi 
 
7.  Sähkömagnetismi  (FY7) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  syventää tuntemustaan sähkömagnetismin ilmiöistä ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa 
•  perehtyy sähköturvallisuuteen 
 
Keskeiset sisällöt 

•  magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä 
•  varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä 
•  induktiolaki ja Lenzin laki 
•  induktioilmiöitä (pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio) 
•  energian siirto sähkövirran avulla 
•  tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden 
   määrittäminen 
•  värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä 
•  sähköturvallisuus 
•  energiateollisuus 
Aihekokonaisuudet 

•  kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 

- erilaiset verkkotaajuudet 

- energian siirto 

- deklinaatio-inklinaatiokulmat 
•  kestävä kehitys 

- magnetisoituminen 

- pyörrevirrat 

- Joulen laki 
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•  hyvinvointi ja turvallisuus 

- metallinpaljastimet 

- asuminen sähkölinjojen läheisyydessä 
•  teknologia ja yhteiskunta 

- Generaattori 

- näyttöpäätteet, TV, radio 

- sähkömagneettinen viestintä 

- muuntaja 

- nopeudenvalitsin ja massaseparaattori 

- erilaiset hiukkaskiihdyttimet, kuten syklotroni ja lineaarikiihdytin 
 
8.  Aine ja säteily  (FY8) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen 
   rakennetta ja rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina 
•  syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöiden 
   tulkitsijana 
 
Keskeiset sisällöt 

•  sähkömagneettinen säteily 
•  röntgensäteily 
•  mustan kappaleen säteily 
•  valosähköilmiö 
•  säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne 
•  atomimallit, atomimallin kehitys,  esimerkkinä Bohrin atomimalli 
•  kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio 
•  atomiytimen rakenne 
•  radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus 
•  massan ja energian ekvivalenssi 
•  ydinreaktiot ja ydinenergia, fuusio ja fissio 
•  aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu 
•  hiukkasfysiikan standardimallin perusteet 
 
 
Aihekokonaisuudet 

•  kestävä kehitys 

- ALARA (as low as reasonable achievable) -periaate säteilyn käytössä 

- ydinjätteen loppusijoitus 
•  hyvinvointi ja turvallisuus 

- säteilyturvallisuus 

- puoliintumisaika 

- palovaroitin 

- revontulet napa-alueilla 
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•  teknologia ja yhteiskunta 

- aurinkokennot 

- säteilyn lääketietieteellinen käyttö (röntgenkuvaus, säteilyhoito) 

- radioaktiivinen ajoitus 

- kvanttitietokone 

- nanoteknologia 

- ydinvoimalat, ydinaseet 
 
9.  Fysiikan kertauskurssi  (FY9) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
•  syventää fysikaalista tietoa koko lukiofysiikan osalta 
•  valmentaa opiskelijoita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin 
 
Keskeiset sisällöt 

•  aiempien kurssien keskeiset sisällöt 
•  ylioppilaskoetehtävien tasoiset tehtävät 
 
Aihekokonaisuudet 

•  sivutaan eri aihekokonaisuuksia. 
 
SOVELTAVAT KURSSIT 
 
10.  Fysiikan työkurssi  (FY10) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  pystyy suoriutumaan fysikaalisista mittauksista 
•  oppii tekemään mittauksia ja havaintoja 
•  osaa käsitellä mittaustuloksia, esittää tulokset graafisesti ja analysoida niitä 
•  oppii erilaisia virhearvio -menetelmiä 
•  oppii työskentelemään ryhmässä 
 
Keskeiset sisällöt 

•  erilaiset mittausmenetelmät 
•  mittauslaitteistot 
•  mittaukset 
•  mittausaineistojen käsittely eri tavoin 
 
Aihekokonaisuudet 

•  sivutaan eri aihekokonaisuuksia erityisesti viestintää ja mediaosaamista 
 
11.  Laskennallinen fysiikka  (FY11) 
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Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että oppilas 
•  oppii suoriutumaan vaativammista tehtävistä itsenäisesti 
•  oppii tekemään fysikaalisia päätelmiä ja tekemään niistä johtopäätelmiä 
•  syventää fysikaalista tietoa koko lukiofysiikan osalta 
•  valmentaa opiskelijoita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin 
 
 
Kurssin sisältö 

•  ylioppilastehtävien tasoa olevia tehtäviä fysiikan eri kurssien alueelta 

 
Aihekokonaisuudet 

•  sivutaan eri aihekokonaisuuksia  
 
12.  Hiukkasfysiikka  (FY12) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  saa käsityksen alkeishiukkasista ja niiden välisistä vuorovaikutuksista 
•  tutustuu ilmaisimiin, tiedonkeruuseen ja sen tulkintaan 
•  tutustuu kansainväliseen tiedeyhteisöön 
 
Keskeiset sisällöt 

•  alkeishiukkaset  
•  vuorovaikutukset 
•  standardimalli 
•  hiukkasilmaisimet 
•  tiedonkeruu ja -hallinta 
 
Aihekokonaisuudet 

•  kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
 - suomalaisena tiedeyhteisössä 
•  viestintä ja mediaosaaminen 
 - tutkielman raportointi tiedeyhteisön avoimilla opiskelijasivuilla 
•  aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
 - osallistuminen kansainväliseen tiedeopiskeluun 
•  teknologia ja yhteiskunta 
 - mittaustekniikka, tietojenkäsittely ja -hallinta, suprajohteet, rakennustekniikka 
 
 
 
 
 

7.10 Kemia 
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Johdanto 
 
Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen 
maail¬mankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta 
yhtenä keskeisenä perusluonnontieteenä, joka tutkii ja kehittää materiaaleja, tuotteita, 
menetelmiä ja prosesseja kestävän kehityksen edistämiseksi. Opetus auttaa ymmärtämään 
jokapäiväistä elämää, luontoa ja teknologiaa sekä kemian merkitystä ihmisen ja luonnon 
hyvinvoinnille tutkimalla aineita, niiden rakenteita ja ominaisuuksia sekä aineiden välisiä 
reaktioita. 
 
Kemian opetukselle on luonteenomaista kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien 
havaitseminen ja tutkiminen kokeellisesti, ilmiöiden tulkitseminen ja selittäminen mallien ja 
rakenteiden avulla, ilmiöiden kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä ilmiöiden mallintaminen ja 
matemaattinen käsittely. Monipuolisin työtavoin ja arviointimenetelmin opiskelijoita ohjataan 
kemian tietojen ja taitojen sekä persoonallisuuden kaikkien osa-alueiden kehittämiseen. Kemian 
opetuksen toteutuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden oppimisvalmiudet ja pyritään luomaan 
myönteinen kuva kemiaa sekä sen opiskelua kohtaan. 
 
Tavoitteet  
 
Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 osaa kemian keskeisimmät peruskäsitteet ja tietää kemian yhteyksiä jokapäiväisen elämän 
ilmiöihin sekä ihmisen ja luonnon hyvinvointiin 

 osaa kokeellisen työskentelyn ja muun aktiivisen tiedonhankinnan avulla etsiä ja käsitellä 
tietoa elämän ja ympäristön kannalta tärkeistä kemiallisista ilmiöistä ja aineiden 
ominaisuuksista sekä arvioida tiedon luotettavuutta merkitystä 

 osaa tehdä ilmiöitä koskevia kokeita ja oppii suunnittelemaan niitä sekä osaa ottaa 
huomioon työturvallisuusnäkökohdat 

 osaa tulkita ja arvioida kokeellisesti tai muutoin hankkimaansa tietoa ja keskustella siitä 
sekä esittämään sitä muille 

 perehtyy tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksiin tiedonhankinnan ja mallintamisen 
välineenä 

 perehtyy nykyaikaiseen teknologiaan teollisuudessa ja ympäristötekniikassa 

 osaa käyttää kemiallista tietoa kuluttajana terveyden ja kestävän kehityksen edistämisessä 
sekä osallistuttaessa luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja 
päätöksentekoon 

 saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua 
kohtaan 

 
Arviointi 
 
Kemiassa arvioinnin kohteena on kemiallisen tiedon ymmärtäminen sekä soveltamisen taito. 
Arvioinnissa tulee lisäksi ottaa huomioon kokeellisen tiedon hankinnan ja -käsittelytaitojen 
kehittyminen, johon kuuluvat 
• työvälineiden ja reagenssien turvallinen käyttö 
• mittausten ja kokeiden suorittaminen, havaintojen tekeminen 
• tulosten esittäminen, tulkitseminen, mallintaminen ja arviointi 
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• johtopäätösten tekeminen ja soveltaminen  
 
 
Kemiassa arvioinnin menetelminä käytetään kurssikokeita, osallistumisaktiivisuuden seurantaa, 
kokeellista työskentelyä ja kokeellisten tulosten raportointia. Arvioinnin menetelminä voidaan 
myös käyttää projektitöitä, esitelmiä, tutkielmia tai avointa oppimisympäristöä. 
 
Kurssit 
 
KE1 on kaikille opiskelijoille pakollinen kurssi. Matematiikkalukion opiskelijoille pakollisia kursseja 
ovat KE1 ja KE2. Valtakunnallisia syventäviä kursseja ovat KE3, KE4 ja KE5. KE6 on koulukohtainen 
syventävä kurssi, jolle osallistuminen edellyttää aikaisempien kemian kurssien suoritusta. 
Soveltavia kursseja ovat KE7 ja KE8. KE7 kurssille voi osallistua KE1:n suorittamisen jälkeen. 
KE8/BI12-kurssi on kemian ja biologian yhteinen soveltava kurssi, jonka opiskelija voi sisällyttää 
joko kemian tai biologian kokonaiskurssimäärään. Tämä kurssi edellyttää riittävää kemian/ 
biologian aikaisempaa harrastuneisuutta. Kurssit KE7 tai KE8 voidaan sopimuksen mukaan myös 
suorittaa korkeakoulujen järjestämillä kesäkursseilla. 
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Kurssien suoritusjärjestys 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) 

 
Kurssilla opiskelija saa kuvan kemiasta, sen mahdollisuuksista ja merkityksestä, oppii orgaanisen 
yhdisteiden rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita sekä ymmärtää niiden merkityksen 
ihmiselle ja elinympäristölle, tuntee erilaisia seoksia sekä niihin liittyviä käsitteitä, oppii kokeellisen 
ja turvallisen työskentelyn, kriittisen tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja, oppii tutkimaan 
kokeellisesti orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ja reaktioita, tuntee erotus- ja 
tunnistamismenetelmiä sekä osaa valmistaa liuoksia. 
 
Kurssi käsittelee orgaanisten yhdisteiden rakenteita, nimeämistä, ominaisuuksia, sidoksia, 
poolisuutta ja reaktioita. Lisäksi kurssilla opiskellaan erilaisia puhtaita aineita ja seoksia sekä 
lasketaan ainemääriä ja pitoisuuksia. 
 
Aihekokonaisuudet: 

 Hyvinvointi ja turvallisuus 
- työskentely ryhmässä, vuorovaikutustaitojen kehittäminen 
- turvallinen laboratoriotyöskentely 

 

 Kestävä kehitys 
- mikromittakaavatyöskentely laboratoriossa  
- jätteiden lajittelu  

 

 Viestintä ja mediaosaaminen 
- raporttien laatiminen, kriittinen tiedonhankinta 

 

 Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
- elinympäristön huomioon ottaminen jokapäiväisessä elämässä 
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1. Kemian mikromaailma (KE2) 
 

Opiskelija oppii kurssilla tuntemaan aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä, osaa 
käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä erilaisia kemian malleja, taulukoita ja järjestelmiä, oppii 
lisää orgaanisten yhdisteiden rakenteita, osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen 
aineiden rakenteeseen, ominaisuuksiin ja reaktioihin liittyviä ilmiöitä. 
 
Kurssi käsittelee alkuaineiden ominaisuuksia ja jaksollista järjestelmää, atomien 
elektronirakenteita ja niiden mallintamista, atomi- ja molekyyliorbitaaleja, kemiallista sidosta ja 
sen energiaa sekä orgaanisten yhdisteiden kaavan määrittämistä ja isomeriaa. 
 

Aihekokonaisuudet: 

 Hyvinvointi ja turvallisuus 
- työskentely ryhmässä, vuorovaikutustaitojen kehittäminen 
turvallinen laboratoriotyöskentely 

 

 Viestintä ja mediaosaaminen 
- raporttien laatiminen, kriittinen tiedonhankinta 
- erilaisten mallien käyttö, molekyylimallinnus 

 
 
2. Reaktiot ja energia (KE3) 
 
Opiskelija oppii kurssilla ymmärtämään kemialliseen reaktioon, sen nopeuteen ja energian 
muutoksiin vaikuttavia tekijöitä sekä niiden merkityksen elinympäristössä ja teollisuudessa. 
Opiskelija osaa tutkia kemiallisia reaktioita kokeellisesti, kirjoittaa reaktioyhtälöitä ja käsitellä niitä 
matemaattisesti. 
 
Kurssi käsittelee kemiallisen reaktion symbolista ilmaisua, epäorgaanisia ja orgaanisia 
reaktiotyyppejä, reaktiomekanismeja sekä sovelluksia, stoikiometrisiä laskuja, kaasujen yleistä 
tilanyhtälöä, energianmuutoksia kemiallisissa reaktioissa sekä reaktionopeutta ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä. 
 
Aihekokonaisuudet: 

 Hyvinvointi ja turvallisuus 
- työskentely ryhmässä, vuorovaikutustaitojen kehittäminen 
- turvallinen laboratoriotyöskentely 

 

 Kestävä kehitys 
- kestävän kehityksen periaatteen mukaisiin teknologioihin tutustuminen 
- vihreän kemian periaatteet 

 

 Viestintä ja mediaosaaminen 
- raporttien laatiminen, kriittinen tiedonhankinta 
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3. Metallit ja materiaalit (KE4) 
 
Opiskelija oppii kurssilla tuntemaan teollisesti merkittäviä raaka-aineita sekä niiden 
jalostusprosesseja ympäristövaikutukset huomioiden, hapettimia ja pelkistimiä ja niiden käyttöä 
sekä osaa kirjoittaa hapettumis- ja pelkistymisreaktioita. Opiskelija osaa tutkia kokeellisesti, 
matemaattisesti ja malleja käyttäen metalleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia.  
 
Kurssi käsittelee sähkökemiallista jännitesarjaa, normaalipotentiaalia, kemiallista paria ja 
elektrolyysiä sekä erilaisia hapettumis – ja pelkistymisreaktioita ja niiden sovelluksia. Kurssilla 
opiskellaan myös metalleja ja epämetalleja sekä niiden happi - ja vety-yhdisteitä, teollisesti 
tärkeitä happoja ja emäksiä  sekä bio- ja synteettisiä polymeerejä ja komposiitteja. 
 
Aihekokonaisuudet: 

 Hyvinvointi ja turvallisuus 
- työskentely ryhmässä, vuorovaikutustaitojen kehittäminen 
- turvallinen laboratoriotyöskentely 

 

 Kestävä kehitys 
- aineiden ja energian kiertokulku luonnossa ja tuotantojärjestelmissä 
- energian säästäminen 
- kestävän kehityksen periaatteen mukaisiin yrityksiin ja teknologioihin tutustuminen 

 

 Viestintä ja mediaosaaminen 
- raporttien laatiminen, kriittinen tiedonhankinta 
- avoimet oppimisympäristöt 

 

 Teknologia ja yhteiskunta 
- teknologian antamat mahdollisuudet ja vaihtoehdot 

 

4. Reaktiot ja tasapaino (KE5) 
 
Opiskelija oppii kurssilla ymmärtämään kemiallisen reaktion tasapainon ja sen merkityksen 
teollisuuden prosesseissa ja luonnonilmiöissä sekä osaa tutkia näitä kokeellisesti, matemaattisesti 
ja malleja käyttäen. 
 
Kurssi käsittelee reaktiotasapainoa, happo/emästasapainoa, puskuriliuoksia ja niiden merkitystä, 
liukoisuutta ja liukoisuustasapainoa. 
 
Aihekokonaisuudet: 

 Hyvinvointi ja turvallisuus 
- työskentely ryhmässä, vuorovaikutustaitojen kehittäminen 
- turvallinen laboratoriotyöskentely 

 

 Kestävä kehitys 
- kestävän kehityksen periaatteen mukaisiin yrityksiin ja teknologioihin tutustuminen 
- vihreän kemian periaatteet 
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- oman elinympäristön tilaan vaikuttaminen 
 

 Teknologia ja yhteiskunta 
- teknologian antamat mahdollisuudet ja vaihtoehdot 

 

 Viestintä ja mediaosaaminen 
-raporttien laatiminen, kriittinen tiedonhankinta 

 
5. Kertauskurssi (KE6) 
 
Kurssilla kerrataan aikaisempien kurssien antamia tietoja sekä valmistaudutaan yo-kirjoituksiin ja 
jatko-opintoihin. Kurssi vaatii opiskelijalta harrastuneisuutta ja valmiutta myös itsenäiseen 
työskentelyyn. 
 
Aihekokonaisuudet: 

 Sivutaan eri aihekokonaisuuksia 
 

6. Työkurssi (KE7) 
 
Kurssilla opitaan erilaisia kemian työtapoja ja –menetelmiä sekä tehdään sovittu määrä 
laboratoriotöitä ja työselostuksia töiden laajuudesta riippuen. Kurssin aikana vieraillaan 
korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen tutkimuslaboratoriossa, jossa tutustutaan uusiin 
tutkimusmenetelmiin ja –laitteisiin. 
 
Aihekokonaisuudet: 

 Hyvinvointi ja turvallisuus 
- turvallinen laboratoriotyöskentely 

 

 Kestävä kehitys 
- jätteiden lajittelu 
- vihreän kemian periaatteet 
- mikromittakaavatyöskentely 

 

 Viestintä ja mediaosaaminen 
-työselostuksen laatiminen, kriittinen tiedonhankinta 

 

 Teknologia ja yhteiskunta 
- teknologian antamat mahdollisuudet ja vaihtoehdot 
 

7. Tutkimus ja teknologia  (KE8) 
 
Kurssilla tutustutaan erilaisiin kemian tutkimusmenetelmiin esim. kromatografia, spektroskopia, 
molekyylimallinnus. Aihepiiri muotoutuu opiskelijoiden kiinnostuksen perusteella. Mahdollisuuk-
sien mukaan vierailemme yliopistossa, korkeakoulussa tai kemianteknologian yrityksissä. 
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Aihekokonaisuudet 
 Hyvinvointi ja turvallisuus 
- työskentely ryhmässä, vuorovaikutustaitojen kehittäminen 
- turvallinen laboratoriotyöskentely 
 Kestävä kehitys 
- mikromittakaavatyöskentely 
- vihreän kemian periaatteet 
 Viestintä ja mediaosaaminen 
- kriittinen tiedonhankinta, raporttien laatiminen 
 Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus 
- suomalaisena tiedeyhteisössä 
 
 
8. Makromolekyylit (KE9/BI12) 
 
Kurssi käsittelee bio-orgaanisia yhdisteitä esim. polymeerit, valkuaisaineet, DNA, lääkkeet. 
Kurssilla tehdään kokeellisia töitä. Kurssi on luonteeltaan biologiaa ja kemiaa soveltava.  
 
Aihekokonaisuudet: 

 Hyvinvointi ja turvallisuus 
- työskentely ryhmässä, vuorovaikutustaitojen kehittäminen 
- turvallinen laboratoriotyöskentely 

 

 Kestävä kehitys 
- mikromittakaavatyöskentely 
- vihreän kemian periaatteet 

 

 Viestintä ja mediaosaaminen 
- kriittinen tiedonhankinta ja raportointi 

 

 Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
- etiikka ja kriittiset arvovalinnat 

 
 

7.11 Uskonto 
 
Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen 
kulttuuri-perintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. 
Muihin uskontoihin tutustutaan niiden omista lähtökohdista käsin. Uskonnonopetuksessa 
uskontoa tarkastellaan laajasti osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja yksilön elämää. 
Uskonnonopetus on erilaisia näkemyksiä huomioon ottavaa ja yksilöllistä vakaumusta kunnioitta-
vaa. Oppiaineksen opetuksessa hyödynnetään viimeaikaista teologista ja uskontotieteellistä 
tutkimusta. Koska uskonto on osa kulttuuria ja yhteiskuntaa, uskonnonopetuksella on luontaiset 
kytkennät myös humanistis-yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin.  
Uskonnonopetuksessa luodaan edellytykset ymmärtää uskontoja ja soveltaa tätä tietoa oman 
maailman-katsomuksen, kulttuurin ja yhteiskunnan jäsentämisessä sekä kulttuurien välisessä 
vuorovaikutuksessa. Opetuksessa käytetään hyväksi uskontojen omia lähteitä, tutkimusta ja eri 
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medioiden välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa painottuvat aktivoivat työtavat, 
joiden avulla uskonnon sisältöjä liitetään opiskelijoiden kokemusmaailmaan ja autetaan heitä 
prosessoi-maan ja sisäistämään kurssien sisältöjä ja kasvamaan asetettujen tavoitteiden 
suuntaan.  
 
Tavoitteet 

Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 
 hallitsee uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa niin, että hän ymmärtää uskonnon 

merkityksen ja vaikutuksen niin yksityisen ihmisen ja yhteisön elämässä kuin yhteiskunnassa ja 
kulttuurissakin 

 hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoa, joiden avulla hän osaa pohtia ja analysoida erilaisia 
uskontoihin liittyviä kysymyksiä 

 kykenee rakentamaan, jäsentämään ja arvioimaan omaa maailmankatsomustaan ja kulttuuri-
identiteettiään sekä arvostaa oman kulttuurinsa ja muiden kulttuurien uskonnollista 
perinnettä 

 kunnioittaa ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus ja pystyy elämään ja toimimaan eri 
kulttuureista tulevien ja eri tavoin ajattelevien ja uskovien ihmisten kanssa monikulttuurisessa 
yhteiskunnassa ja maailmassa 

 ymmärtää henkilökohtaisen vastuun merkityksen sekä tiedostaa erilaisten eettisten 
ratkaisujen taustalla vaikuttavat arvot ja niiden merkityksen 

 hallitsee uskonnollisiin ja moraalisiin kysymyksiin liittyviä keskustelu- ja ajattelutaitoja sekä 
uskontoihin liittyvän tiedon itsenäistä hankintaa ja kriittistä arviointia. 

 
Arviointi 

Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu katsomuksellisten ajattelutaitojen hallintaan, joka 
tarkoittaa kykyä yhdistellä, eritellä ja arvioida uskontoja, uskonnon ja kulttuurin sekä uskonnon ja 
yhteiskunnan vuorovaikutusta. Opetuksessa opiskelijoita ohjataan arvioimaan asetettujen ja 
omien tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan työn määrä ja laatu 
sekä opiskelijoiden yksilölliset taidot. Arvioinnin tulee kannustaa opiskelijoita oman 
työskentelynsä suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. 
 
7.11.1 Evankelis-luterilainen uskonto 
 

Evankelisluterilaisen uskonnon kurssiarviointi: 
Pakollisilla kursseilla  UE1-UE3  ja syventävillä kursseilla  UE4-UE5 arvioinnin perusta on 
kurssikokeen arvosana ja siihen lisättynä oppilaan erityinen tuntiaktiivisuus.  Lisäksi UE3 –kurssilla 
oppilaat tekevät pienimuotoisen  alustuksen  valitsemastaan  etiikan aiheesta. Alustus ja sen 
pitäminen oppitunnilla vastaa yhden  koevastauksen pisteytystä (1-6).  Arvosana lasketaan siis: 
kurssikoe 3x1-6p  + alustus 1x1-6p = max 24p. 
Uskonnon soveltavilla kursseilla  UE6-7 arvosana on suoritusmerkintä S.  UE6:n  suoritusmerkinnän 
perusta on seurakunnan antama todistus suoritetusta  isoskoulutuksesta (noin 30h)  ja  
rippikoulun isosena toimimisesta leirillä. UE7:n suoritusmerkintä tulee seurakunnan antaman 
todistuksen (kurssi+pienimuotoinentutkielma) perusteella. 
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PAKOLLISET KURSSIT  
 
1.  Uskonnon luonne ja merkitys  (UE1)  
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
 tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun ominaislaadun pyhän kirjallisuuden 

edustajana 
 ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen, uskonnoissa ilmenevät kysymyksenasettelut 

ja uskonnon nivoutumisen kulttuuriin ja yhteiskuntaan 
 saa aineksia ja käsitteellisiä välineitä oman maailmankatsomuksensa jäsentämiseen 
 tuntee Raamatun vaikutuksen länsimaisessa kulttuurissa ja Raamatun tutkimuksen osana 

uskonnon tutkimusta 
 oppii pyhyyden ymmärtämisen avulla kunnioittamaan ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus.  
 
Keskeiset sisällöt 

 uskonnon määrittely ja tutkiminen 
 uskonnon ydinkysymykset 
 uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa 
 Raamattu pyhänä kirjallisuutena 

- yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä 
- Raamatun tutkimus- ja tulkintatavat 
- Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin  

 
2.  Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta  (UE2) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
 ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä eri 

aikoina ja miten se on ollut vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa 
 tuntee kirkon opin rakentumisen, jumalanpalveluselämän ja taiteen vuorovaikutuksen, sekä 

kirkon poliittisen ja sosiaalisen merkityksen historian eri vaiheissa 
 ymmärtää, miten kristinusko vaikuttaa erilaisina kirkkokuntina eri puolilla maailmaa 
 osaa analysoida erilaisten kristillisten perinteiden ilmenemistä nykyajassa ja ymmärtää näihin 

sisältyvän yhteisen, ekumeenisen perustan.  
 
Keskeiset sisällöt 

 kristillisen kirkon synty 
 alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon 
 lännen kirkko keskiajalla 
 idän kirkon kehitys 
 reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla 
 nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa 
 kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu 
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3.  Ihmisen elämä ja etiikka  (UE3) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
 hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan 

merkityksen 
 saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun 
 ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan 
 saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä 

ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin 
 ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan 
 ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja 

kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita. 
 
Keskeiset sisällöt 

 ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema 
 kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta 
 hyvän ja pahan käsitteet 
 kristillinen etiikka ja etiikan teoriat 
 yksilöeettisiä kysymyksiä 
 yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä 
 
SYVENTÄVÄT KURSSIT  
 
4.  Uskontojen maailmat  (UE4)  
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
 tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet 
 ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, 

kulttuuriin ja yhteiskuntaan 
 ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja 

oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista ja eettistä perinnettä. 
 
Keskeiset sisällöt 

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja 
islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen 
yhteisiä piirteitä. 
 uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärä 
 uskontojen pyhät kirjat ja oppi 
 uskontojen eettiset ohjeet 
 uskontojen kultit ja rituaalit 
 uskontojen synty ja suuntaukset 
 uskonnot ja yhteiskunta  
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5.  Mihin suomalainen uskoo?  (UE5) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
1. tuntee uskonnon ilmenemismuodot Suomessa muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän 

uskonnollisuuteen 
2. ymmärtää Suomen uskonnollisista ja maailmankatsomuksellisista kysymyksistä käytyä 

keskustelua ja siihen liittyviä taustatekijöitä 
3. osaa jäsentää Suomen uskonnollisia yhteisöjä ja liikkeitä niiden toiminnan ja opillisten 

korostusten näkökulmasta. 
 
Keskeiset sisällöt 

 muinaissuomalainen uskonto 
 Suomen kirkkohistorian yleislinjat 
 luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa 
 ei-kristilliset yhteisöt Suomessa 
 kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan 
 
 
SOVELTAVAT KURSSIT 
 
6.  Seurakuntatyön soveltava kurssi  (UE6) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
 tutustuu oman kristillisen yhteisönsä toimintatapoihin 
 osallistuu aktiivisena persoonana oman elinympäristönsä yhteisen hyvän luomiseen. 
 
Keskeiset sisällöt 

Perehdytään kristillisen seurakunnan toimintaan osallistumalla aktiivisesti johonkin seurakunnan 
työmuotoon esim. isoskoulutukseen ja rippikoulun ohjaamiseen. 
 
7.  Raamattutiedon soveltava kurssi  (UE7) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
- itsenäisen työskentelyn avulla tutustuu Raamatun erityisluonteeseen kristillisen opin lähteenä, 
johon kuuluu eri tulkintojen mahdollisuus 
- oppii aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuuntelemaan ja kunnioittamaan erilaisia mielipiteitä ja 
perustelemaan omaa näkemystään. 
 
Keskeiset sisällöt 

Perehdytään johonkin Raamatun aihepiiriin itsenäisen Raamattu-työskentelyn ja 
seminaarityyppisen opiskelun avulla. Kurssin järjestää Oulunkylän seurakunta vuosittain erikseen 
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sovittavana ajan-kohtana. Kurssi toteutetaan retriittinä Oulunkylän seurakunnan 
kurssikeskuksessa. 
 
Aihekokonaisuudet 

Aktiivisen kansalaisuuden näkökulma toteutuu opetuksessa erityisesti uskonnon 3. kurssilla 
”Ihmisen elämä ja etiikka”, jossa oppilaat perehtyvät itsenäisin alustuksin moraalikysymyksiin 
yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Uskonnon soveltava kurssi 6 on sisällöltään aktiivista 
osallistumista jonkin kristillisen yhteisön toimintaan. Hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys 
sekä teknologia ja yhteiskunta ovat erityisesti esillä niin ikään uskonnon 3. kurssilla. Myös uskonto 
5 ”Mihin suomalainen uskoo” sisältää kestävän kehityksen aihepiiriin kuuluvaa aineistoa. Kulttuuri-
identiteetin ja kulttuurien tuntemuksen vahvistaminen on keskeistä kaikissa uskonnon kursseissa. 
Viestintä- ja mediaosaaminen toteutuu kursseihin sisältyvässä tiedonhankinnassa ja tämän tiedon 
arvomaailman pohdinnassa. 
 
7.11.2 Ortodoksinen uskonto 
 
PAKOLLISET KURSSIT  
 
1.  Ortodoksinen maailma  (UO1) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
 tuntee kirkon synnyn ja kehityksen sekä kirkon nykyisyyttä muovanneet tekijät 
 ymmärtää oman kirkkonsa muotoutumisen historian kulussa 
 tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja sekä niiden historiallista ja kulttuurista merkitystä 
 näkee oman uskonnollisen perinteensä osana historiallista ketjua.  
 
Keskeiset sisällöt 

 varhaiskirkko 
 Bysantin aika – oppi ja hallinto määräytyvät 
 idän ja lännen kirkon ero 
 Venäjän kirkko ja muut ortodoksiset paikalliskirkot 
 orientaaliset kirkot 
 lännen kirkot 
 
Aihekokonaisuudet 

Kurssilla painottuvat seuraavat aihekokonaisuudet: kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, 
aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
 
2.  Uskonoppi ja etiikka  (UO2) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
 tuntee ortodoksisen kirkon opin lähteet ja perusteet 
 hahmottaa eri kirkkojen opillisia eroja ja eriävään kehitykseen johtaneita syitä 
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 tuntee ortodoksisen ihmiskuvan ja etiikan perusteet sekä ymmärtää, kuinka näiden pohjalta 
kirkko voi muodostaa eettisiä kannanottoja uusiin esille tuleviin kysymyksiin 

 ymmärtää, että eri maiden ortodoksiset kirkot voivat päätyä erilaisiin eettisiin tulkintoihin. 
 
Keskeiset sisällöt 

 ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite 
 Pyhä Kolminaisuus 
 Jumalansynnyttäjä 
 pyhät ihmiset ja ajan pyhittäminen 
 ortodoksinen ihmiskuva  
 yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä 
 
Aihekokonaisuudet 

Kurssilla painottuvat seuraavat aihekokonaisuudet: aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, hyvin-
vointi ja turvallisuus, kestävä kehitys, mediaosaaminen, teknologia ja yhteiskunta. 
 
3.  Raamattutieto  (UO3) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
 tuntee Raamatun synnyn ja rakenteen sekä taustalla vaikuttaneen kulttuuri-historian 
 hahmottaa jumalakuvan kehityksen historian kulussa ja Raamatun sisällä sekä 

messiasodotuksen syntymisen ja täyttymisen Palestiinassa 
 tuntee Raamatun käytön ortodoksisessa kirkossa ja sen liturgisessa elämässä 
 ymmärtää eri Raamatun kirjojen merkityksen tämän päivän kristinuskolle ja erityisesti 

ortodoksiselle kirkolle sekä Raamatun merkityksen etiikan muotoutu-misessa 
 osaa omatoimisen Raamatun käytön. 
 
Keskeiset sisällöt 

 Jumala ja ihminen Pentateukissa 
 viisauskirjallisuus 
 profeetat ja messiasodotus 
 evankeliumien synty ja niiden erityispiirteet 
 Jeesuksen henkilö 
 Apostolien tekojen kuvaus kirkon ensi vaiheista 
 Paavali ja hänen kirjeensä 
 
Aihekokonaisuudet 

Kurssilla painottuvat seuraavat aihekokonaisuudet: kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, 
mediaosaaminen. 
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SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
4.  Uskontojen maailmat  (UO4) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
 tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet 
 ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, 

kulttuuriin ja yhteiskuntaan 
 ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten saman-kaltaisuuden ja 

oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä. 
 
Keskeiset sisällöt 

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja 
islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan kristillisperäisiä uskontoja ja 
uususkontoja. 
 uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät 
 uskontojen pyhät kirjat ja oppi 
 uskontojen eettiset ohjeet 
 uskontojen kultit, rituaalit ja taide 
 uskontojen suuntaukset 
 uskonnot ja yhteiskunta 
 
Aihekokonaisuudet 

Kurssilla painottuvat seuraavat aihekokonaisuudet: kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, 
hyvinvointi ja turvallisuus sekä kestävä kehitys. 
 
5.  Ortodoksinen Suomi  (UO5) 

 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
 tuntee Suomen ortodoksisen kirkon historian ja nykypäivän 
 ymmärtää eri kirkkojen merkityksen suomalaisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä 
 hahmottaa uskonnon ilmenemisen taiteessa 
 tuntee Suomessa elävää monikansallista ortodoksista kulttuuria 
 osaa jäsentää nykyistä uskonnollista tilannetta Suomessa. 
 
Keskeiset sisällöt 

 suomalainen muinaisusko 
 ortodoksit idän ja lännen välissä 
 katolisuudesta luterilaisuuteen 
 itsenäisen Suomen ortodoksinen kirkko 
 maahanmuuttajien ortodoksinen perinne – ykseys ja erilaisuus 
 uskonnollinen tilanne nykypäivän Suomessa 
 



 114 

Aihekokonaisuudet 

Kurssilla painottuvat seuraavat aihekokonaisuudet: teknologia ja yhteiskunta, kulttuuri-
identiteetti ja kulttuurien tuntemus, aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. 
 
7.11.3  Muut uskonnot 
 

7.12 Elämänkatsomustieto 
 
Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää 
niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmisiä 
pidetään luonnollisina, tajunnallisina ja kulttuurisina toimijoina, jotka luovat ja uusintavat 
merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Inhimilliset katsomukset ja käytännöt nähdään 
yksilöiden, yhteisöjen sekä traditioiden vuorovaikutuksen tuloksena syntyneinä. Elämänkatsomus-
tiedon opetus rakentuu ihmiskäsitykselle, joka korostaa ihmisten mahdollisuutta elää vapaina, 
keskenään tasavertaisina, aktiivisina ja tavoitteellisina. Oppiaineen opetuksessa painotetaan 
ihmisten kykyä tutkia maailmaansa sekä laajentaa sitä koskevaa tietämystään ja toiminnallaan 
tietoisesti ohjata omaa elämäänsä. Näistä lähtökohdista oppiaine tukee opiskelijoiden 
elämänkatsomuksen ja identiteetin muotoutumista sekä heidän yhteisöllisten hyvän elämän 
ihanteidensa ja käytäntöjensä hahmottumista.  
 
Elämänkatsomustieto kartuttaa pohdiskelevasti ja keskustellen opiskelijoiden kulttuurista sekä 
katsomuksellista yleissivistystä, toiminnallista arviointikykyä ja tilannetajua, eettisiä valmiuksia ja 
suvaitsevaisuutta sekä keskustelun, kuuntelun ja itseilmaisun taitoja. Katsomuksellisen 
arviointikyvyn kehittyminen on avain hyvään elämään sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti. 
 
Tavoitteet 

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tukea pyrkimyksilleen 

 rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan 

 kehittää itseään itsenäisenä ajattelijana ja keskustelijana 

 laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään 

 kehittää arvostelu-, harkinta ja toimintakykyään 

 sisäistää ihmisoikeuksien, myönteisen monikulttuurisuuden, yhteiskunnallisen ja globaalin 
 oikeudenmukaisuuden sekä kestävän kehityksen periaatteita. 
 
Arviointi 

Elämänkatsomustiedossa arvioidaan sisällöllisen tiedon omaksumisen ja katsomuksellisen 
ymmärryksen kehittymisen lisäksi opiskelijan valmiutta tarkastella sekä ilmaista katsomuksellisia 
aiheita monipuolisesti, taitavasti ja luovasti. Katsomukselliset kysymykset ovat usein henkilö-
kohtaisia, mutta niiden pohdiskelun perustana ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, 
johdon-mukaisuus, ristiriidattomuus ja systemaattisuus. Katsomusten, arvostusten sekä 
uskomusten arviointi- ja ilmaisutavoissa arvostetaan suvaitsevaisuutta, eri näkökulmien ja toisten 
katsomustapojen huomioimista.  
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PAKOLLISET KURSSIT 
 
1.  Hyvä elämä  (ET1) 
 
Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä 
koostuvat sekä millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää. 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 kasvattaa kykyään sitoutua valitsemiinsa moraalisiin periaatteisiin ja haluaan toimia 
arvostustensa mukaisesti 

 kasvattaa valmiuttaan ja haluaan välittää sekä kantaa vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, 
yhteiskunnasta ja luonnosta 

 kehittää kykyään nähdä kokonaisuuksia yhä monimuotoisemmaksi käyvässä maailmassa ja 
näin vahvistaa kykyään muodostaa omaa identiteettiään sekä elämänkatsomustaan 

 oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä 

 kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä 
näkemyksiään ja tuntemuksiaan suvaitsevaisesti, johdonmukaisesti ja luovasti. 

 
Keskeiset sisällöt 

 peruskäsitteet: elämänkatsomus, elämänkatsomustieto, hyvä elämä, minuus, identiteetti, 
moraalitaju, arvot ja normit 

 hyvä elämä: ihmisen perustarpeita, maallisia ja uskonnollisia hyvän elämän malleja 

 ihmisen yksilöllisen olemassaolon peruskysymykset: vapaa tahto ja valinnat, syntymä ja 
kuolema, optimismi, pessimismi ja realismi 

 elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja 
ympäristön merkitys, ihmisen ja luonnon suhde 

 identiteetin muodostaminen ihmisen elämänkaaren aikana sekä eettiset valinnat eri 
elämänvaiheissa 

 yksilöllinen elämä menneisyydessä sekä nykyisessä monien mahdollisuuksien 
yhteiskunnassa 

  hyveitä ja paheita koskevia käsityksiä ennen ja nyt sekä niiden suhde elämäntapoihin ja 
tottumuksiin. 

 
2.  Maailmankuva  (ET2) 
 
Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla 
perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden 
merkitykseen siinä. 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 oppii tuntemaan historiallisesti merkittäviä ja nykyajassa vaikuttavia maailmankuvia sekä 
kasvattaa tietämystään niiden perustalla olevista uskomusjärjestelmistä 

 oppii kysymään sekä arvioimaan väitteiden ja uskomusjärjestelmien perusteluja 
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 kehittää ymmärrystään eri instituutioiden merkityksestä maailmankuvan muokkaajina ja 
välittäjinä 

 jäsentää omaa maailmankuvaansa pitäen sen samalla avoimena mielekkäälle 
keskustelulle. 

 
Keskeiset sisällöt 

 maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteet ja niiden 
keskinäinen suhde 

 maailmankuvan rakenne ja ydinalueet: käsityksiä ihmisestä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja 
luonnosta sekä todellisuuden rakenteesta 

 maalliset ja uskonnolliset katsomukset maailmankuvan perustana: tieteiden, 
näennäistieteiden ja uskontojen rajankäynti 

 koulu, media ja taide maailmankuvaa luovina ja välittävinä instituutioina 

 länsimaisen maailmankuvan murrokset ja mullistajat 

 kokemusten, arkikäsitysten ja uskomusten synty sekä niiden tiedollinen luotettavuus 

 maailmankuvien ja tiedon lähteiden järkiperäinen arviointi sekä tieteen kriteerien 
analysointi. 

 
3.  Yksilö ja yhteisö  (ET3) 
 
Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. 
Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen. 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja yksilölliselle identiteetille 

 oppii arvioimaan omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä ja yhteiskunnassa, kansalaisena 
valtiossa sekä toimijana talousjärjestelmässä 

 oppii tarkastelemaan yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toimintaa osana 
yhteiskunnallista vallankäyttöä  

 oppii arvioimaan poliittisia keinoja ja päämääriä sekä kasvattaa kykyään ja haluaan 
rakentavaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen 

 ymmärtää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden merkityksen hyvän 
yhteiskunnan sekä tulevaisuuden kannalta. 

 
Keskeiset sisällöt 

 ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, yksityinen ja 
julkinen 

 vallan käsite, vallan muodot ja valtasuhteet sekä erilaiset vaikuttamiskeinot 

 teorioita yhteiskunnan rakenteesta ja muutoksesta 

 hyvä kansalainen suomalaisena, eurooppalaisena ja maailmankansalaisena 

 ihmisoikeudet, ihmisoikeussopimukset ja niiden historia, ihmisoikeusrikoksia kuten 
holokausti 

 poliittiset ihanteet, ideologiat, utopiat sekä demokratian muodot 

 oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena, maailmanlaajuisena ja ekologisena kysymyksenä 
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 ajankohtaiset yhteiskuntaeettiset kysymykset. 
 
SYVENTÄVÄT KURSSIT  
 
4.  Kulttuuriperintö ja identiteetti  (ET4)  
 
Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana, hyvän elämän mittana sekä 
toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että 
suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen. 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 oppii tuntemaan kulttuuria merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana 

 tutustuu erilaisiin kulttuuriperintöihin ja niihin liittyviin elämäntapoihin 

 kehittää kykyään arvioida ihmisten käsityksiä ja tekoja suhteessa heidän omiin 
arvostuksiinsa ja uskomusjärjestelmiinsä 

 oppii suvaitsevaisuutta erilaisia elämänkatsomuksellisia ratkaisuja ja identiteettivalintoja 
kohtaan 

 perehtyy suomalaisen identiteetin ilmenemismuotoihin 

 ymmärtää rasismin, muukalaisvihan ja syrjinnän ihmisoikeusloukkauksina 

 osaa pohdiskella tulevaisuuden mahdollisia muutoksia. 
 
Keskeiset sisällöt 

 kulttuurin käsite sekä merkitys ennen ja nyt 

 identiteetti, etnisyys ja kulttuuriperintö 

 saamelaiset, suomalaiset ja eurooppalaiset kulttuuripiirteet sekä niiden nykyinen merkitys 

 kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus 

 etninen ja kulttuurinen moninaisuus maailmassa, Suomessa ja omassa koulussa 

 elämä monikulttuurisessa yhteiskunnassa 

 etnosentrisyys, rasismin ja suvaitsevaisuuden historiaa 

 tulevaisuuden maailma: uhkatekijät, mahdollisuudet, kestävä kehitys ja arvot. 
 
5.  Maailman selittäminen katsomusperinteissä  (ET5) 
 
Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja 
katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja 
tutkimukseen. 
 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 kehittää herkkyyttään arvioida arvostuksissa sekä uskomusjärjestelmissä esiintyviä eroja ja 

yhtäläisyyksiä 

 oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä 

 tuntee eri kulttuureissa vaikuttavia tärkeinä pidettyjä uskomusjärjestelmiä ja 
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elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä kasvattaa tietämystään niiden taustoista sekä 

niiden välittymisestä nykyajassa 

 ymmärtää myyttien sekä uskonnollisten käsitysten historiallisen synnyn ja merkityksen 

nykyisen maailman ilmiöiden selittäjinä 

 oppii hahmottamaan maailman selittämistä eurooppalaisessa kulttuuriperinnössä. 

 

Keskeiset sisällöt 

 maailman myyttinen selittäminen ennen ja nyt, suomalainen kansanusko 

 uskonnon ja uskonnollisuuden olemus 

 uskontokritiikki: sosiologinen, moraalinen, antropologinen ja psykologinen 

 ateismi ja agnostismi 

 sekulaarin humanismin ja vapaa-ajattelun historiaa sekä nykysuuntauksia 

 humanismi ja kristinusko länsimaiden katsomuksellisina perusvirtauksina. 
 

7.13 Filosofia 
 
Filosofinen ajattelu käsittelee koko todellisuutta, sen monimuotoista hahmottamista sekä ihmisen 
toimintaa siinä. Filosofian erityisluonne on sen tavassa jäsentää ongelmia käsitteellisesti, järki-
peräisesti ja keskustellen. Filosofian opiskelu lukiossa tukee opiskelijoiden yksilöllistä kehitystä ja 
edistää yleisiä oppimisen ja ajattelun valmiuksia, joita tarvitaan muuttuvassa ja monimutkaisessa 
yhteiskunnassa. Filosofiassa opiskeltavat tiedolliset kokonaisuudet ovat välttämättömiä kulttuuri-
perinnön ja nykykulttuurin ymmärtämiseksi. 
 
Filosofian käytännön merkitys perustuu siihen, että opiskelija oppii jäsentämään käsitteellisesti 
arvoja, normeja ja merkityksiä koskevia kysymyksiä. Filosofian opiskelu auttaa näkemään, mitä 
merkitystä erilaisilla tiedoilla ja taidoilla on yksilölle ja yhteiskunnalle. Tietojen ja taitojen 
erikoistumisen vastapainona filosofian opiskelu opettaa hahmottamaan laajempia käsitteellisiä 
kokonaisuuksia ja yhteyksiä. Se auttaa näkemään, miten eri tieteenalojen ja ajatteluperinteiden 
käsitykset todellisuudesta, arvoista ja normeista voivat muodostaa keskenään johdonmukaisia 
kokonaisuuksia tai olla keskenään ristiriidassa. Filosofia kehittää arvostelukykyä. 
 
Filosofian opetus edistää luovan ja itsenäisen ajattelun kehitystä. Filosofiassa annetaan runsaasti 
tilaa opiskelijoiden yksilöllisten näkemysten muodostamiselle. Kun opiskelijat paneutuvat 
filosofian peruskysymyksiin, joihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, he oppivat muodostamaan ja 
perustelemaan omia näkemyksiään sekä samalla kunnioittamaan toisenlaisia perusteltuja 
näkemyk-siä. Mutkikkaiden kysymysten pohdiskelu ryhmässä kasvattaa opiskelijoissa kykyä 
luottaa omiin yksilöllisiin mahdollisuuksiinsa selvittää vaikeitakin ongelmia. Filosofian opiskelu 
tukee oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuullisiksi ja suvaitsevaisiksi kansalaisiksi.  
 
Opetuksen tavoitteet 

Filosofian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 osaa hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja 

 osaa jäsentää puhetta ja tekstiä käsitteellisesti sekä tunnistaa väitteitä ja niiden perusteluja 
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 ymmärtää erilaisten filosofisten käsitysten perusteluja sekä pystyy keskustelemaan niistä 
johdonmukaisesti ja järkevästi 

 hallitsee yleissivistävät perustiedot sekä filosofian historiasta että nykysuuntauksista ja osaa 
suhteuttaa niitä yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöihin. 

 
Arviointi 

Filosofiassa arvioidaan käsitteiden ja teorioiden omaksumista sekä kykyä ilmaista omaa filosofista 
ajattelua. Opiskelijan suhde filosofisiin kysymyksiin on yksilöllinen, mutta kysymysten käsittelyn 
perustana ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja 
järjestelmällisyys. 
Pakollisella kurssilla FI1 ja syventävillä kursseilla FI2-4 arvosanan perusta on kurssikokeen arvosana 
ja siihen lisättynä oppilaan erityinen tuntiaktiivisuus. Filosofian soveltavalla kurssilla FI5 
arvosana on suoritusmerkintä S. Suoritusmerkintään vaaditaan osallistuminen vuosittain  
järjestettäville Nuorten filosofiapäiville (noin 20-25h pe-la) ja opettajalle toimitettuna 
kurssimuistiinpanot kustakin filosofiatapahtumasta. 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
 
1.  Johdatus filosofiseen ajatteluun  (FI1) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten 
filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja 

 tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja 
siinä toimimisesta 

 hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsityksiä hyvästä 
ja oikeasta. 

 
Keskeiset sisällöt 

 mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja 
uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet 

 todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä esitettynä filosofisen ajattelun 
tradition valossa: hengen ja aineen suhde, vapaus ja välttämättömyys 

 tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin 
näkökulmiin: tieto, totuus ja perustelu, totuuden luonne ja totuusteoriat, käsitteellisen ja 
kokemuksellisen suhde tiedon muodostumisessa 

 yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden 
käsitteet 

 hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde 
tosiasioihin sekä muihin arvoihin kuten kauneuteen, hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia 
filosofisia näkemyksiä 

 seurausetiikan ja velvollisuusetiikan perusteet 
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SYVENTÄVÄT KURSSIT  
 
2.  Filosofinen etiikka  (FI2) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 perehtyy filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin 

 osaa arvioida elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista sekä perustella arvioitaan etiikan 
käsittein 

 kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja perusteitaan filosofisen etiikan välinein 

 oppii kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin toisia kohtaan. 
 
Keskeiset sisällöt 

 moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka 

 moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde 
oikeuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa 

 moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten 
perusteiden tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta 

 klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet 

 filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä 

 oikeudenmukaisuuteen liittyvät ihmisoikeudelliset kysymykset 

 ympäristöetiikan kysymykset 
 
3.  Tiedon ja todellisuuden filosofia  (FI3) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 hahmottaa, mitä tieto ja tietäminen ovat filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä 

 osaa arvioida, millaisia kuvia todellisuuden perusrakenteesta muodostuu filosofiassa, tieteessä 
ja katsomuksissa 

 oppii erittelemään ja arvioimaan kriittisesti tiedollisia uskomuksia ja väitteitä 

 oppii hahmottamaan tieteellisen tutkimuksen ja päättelyn luonnetta.  
 
Keskeiset sisällöt 

 metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä, erilaisia käsityksiä metafysiikan 
luonteesta, todellisuuden rakenne luonnontieteellisen, ihmistieteellisen ja käytännöllisen 
tiedon valossa 

 käsityksiä ihmiselle tyypillisestä olemistavasta 

 tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttamine 

 tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta, käytännöllisen ja tieteellisen tiedon eroja ja 
yhtäläisyyksiä, tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä 

 tieteellisen tutkimuksen luonne ja sen metodologisia peruskäsitteitä 

 argumentoinnin ja päättelyn perusteita 
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4.  Yhteiskuntafilosofia  (FI4) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin 

 oppii hahmottamaan yhteiskunnan luonnetta ja sen keskeisten instituutioiden toimintaa 

 osaa arvioida yhteiskunnallisen järjestyksen oikeutusta 

  osaa jäsentää yhteiskunnan ja yksilön suhdetta sekä yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa. 
 
Keskeiset sisällöt 

 yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, ihmisoikeussopimuksia ja julistuksia 

 yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus 

 yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, 
anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat, dystopia ja niiden toteutuminen kuten holokausti 

 poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset ja niiden 
yhteiskuntafilosofiset nykytulkinnat 

 nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja 
identiteetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus. 

 
Aihekokonaisuudet 

Aktiivisen kansalaisuuden ja kestävän kehityksen aihekokonaisuudet painottuvat erityisesti 
Filosofisen etiikan (FF2) ja Yhteiskuntafilosofian (FF4) kursseilla näiden asioiden tullessa esiin 
oppisisällöissä. Kulttuuri-identiteetin ja kulttuurien tuntemuksen vahvistuminen toteutuu kaikilla 
filosofian kursseilla, sillä filosofisessa pohdinnassa on aina esillä myös länsimaisen filosofisen 
ajattelun traditio. Teknologian, viestinnän ja median roolia arvojen muovaajana tarkastellaan 
lähinnä Etiikan kurssilla (FF2). Hyvinvoinnin ja turvallisuuden näkökulma otetaan huomioon 
kaikessa opetuksessa kannustamalla opetuskeskustelussa vapaaseen mielipiteen ilmaisemiseen ja 
toisten mielipiteiden kunnioittamiseen. 
 
 

7.14 Historia 
 
Tavoitteet 

Historian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 
• oppii tuntemaan Suomen ja maailmanhistorian päälinjat ja keskeisimmät historialliset 
tapahtumat sekä niiden taustat ja seuraamukset 
• näkee nykyhetken historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana, 
kykenee suhteuttamaan oman aikansa ja itsensä historian jatkumoon ja näin rakentamaan 
historiatietoisuuttaan 
• osaa hankkia menneisyyttä koskevaa tietoa ja arvioida sitä kriittisesti sekä ymmärtää sen 
monitulkintaisuuden, suhteellisuuden ja syy-yhteyksien monisäikeisyyden 
• osaa arvioida menneisyyden ihmisen toimintaa ja historiallisia ilmiöitä kunkin ajan omista 
lähtökohdista sekä nykyajan näkökulmasta 
• ymmärtää kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden erilaisuutta 
• saa aineksia ihmisoikeuksia ja demokratiaa arvostavan maailmankuvan luomiseen sekä 
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toimintaan vastuullisena kansalaisena. 

 
 
Arviointi 

Yleislukiossa pakollisia ovat kurssit hi 1, 2, 3 ja 4. Matematiikkalukiossa pakollisia ovat kurssit hi 1 
ja 2. Syventäviä kursseja ovat yleislukiossa kurssit hi 5 ja 6 sekä matematiikkalukiossa kurssit hi 3, 
4, 5 ja 6.  
 
Oppimisen arvioinnin perusteina ovat historialle ominaiset taidot ja ajattelutavat sekä oppimäärän 
keskeisten sisältöjen hallinta. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijan 
valmiuteen rakentaa tiedoistaan jäsentyneitä kokonaisuuksia, erottaa olennainen ja 
epäolennainen 
tieto toisistaan, hallita aikasuhteita ja syy-yhteyksiä sekä arvioida historian ilmiöitä ja 
tiedonlähteitä kriittisesti.  
 
Kurssien arviointi pohjautuu kirjalliseen kurssikokeen ohella oppilaan aktiivisuuteen ja 
tuntinäyttöön sekä kurssista riippuen erilaisiin kirjallisiin töihin, esseisiin ja tutkielmiin. 
. 
 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
1.  Ihminen, ympäristö ja kulttuuri  (Hi1) 
 
Kurssilla tarkastellaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta 
kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan. 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• ymmärtää ihmisen ja luonnon välisen riippuvuussuhteen osana kestävää kehitystä 
• ymmärtää, miten ihminen käyttää luonnonvaroja toimeentulon lähteenä ja miten se vaikuttaa 
ympäristöön ja yhteiskuntarakenteeseen 
• tuntee tuotantotalouden kehityslinjat ja vaikutukset elämäntapaan 
• tietää väestönkasvun pääpiirteet ja siihen vaikuttavat tekijät. 
 
Kurssin sisältö:  

Esihistoria – pyyntikulttuurin aika 
• ihmisen kehitysvaiheet 
• keräilijöiden ja metsästäjien elämäntapa 
Maanviljely ja sen aiheuttamat muutokset 
• työnjako ja kulttuurin synty 
• suurten jokilaaksojen kulttuurit 
Välimeren talousalue antiikin aikana 
• Kreikan talouselämä 
• Rooma – miljoonakaupunki ja imperiumi 
• orjuus ja antiikin ajan tekniikka 
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Keskiajan talous- ja yhteiskuntajärjestelmä 
• feodaaliyhteiskunta 
• keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki 
Löytöretket 
• löytöretkien edellytykset ja seuraukset 
• maailmantalouden syntyminen 
Teollistuva maailma 
• tekniset innovaatiot ja koneteollisuuden alkuvaiheet 
• muutokset sukupuolten työnjaossa 
• yhteiskunnalliset muutokset ja ympäristövaikutukset 
• muutokset kaupunkirakenteessa 
Globaali kulutusyhteiskunta 
• raaka-aineiden ja markkinoiden jakaminen 
• massatuotanto ja kulutusyhteiskunta 
• sosialistinen suunnitelmatalous 
• kolmannen maailman muotoutuminen 
• kasvun rajat ja uudet haasteet 
 
 
2.  Eurooppalainen ihminen  (Hi2) 
 
Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen 
ihmisen maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista 
kehitystä. Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin tuotoksiin erityyppisen historiallisen 
lähdeaineiston avulla. Kulttuuri ymmärretään laaja-alaisena käsitteenä. 
 
Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• ymmärtää, mistä eurooppalaisuus rakentuu tutustumalla Euroopan keskeiseen 
kulttuuriperintöön 
• ymmärtää tieteen saavutusten merkityksen ihmisen maailmankuvan muokkaajana 
• osaa analysoida kulttuuri-ilmiöitä aikakautensa ilmentäjinä 
• tuntee yhteiskunnallisen kehityksen taustalla vaikuttavia aatehistoriallisia virtauksia 
• tuntee eri aikakausien elämäntapoja ja maailmankuvaa. 
 
Kurssin sisältö 

Antiikin aika 
• demokratian synty 
• antiikin kulttuuri 
Keskiajan yhtenäiskulttuuri 
• keskiajan ihmisen maailmankuva ja tapakulttuuri 
• uskonnon merkitys kulttuurissa 
Uuden ajan murros 
• renessanssi ja tiedon vallankumous 
• uskonpuhdistus 
• barokki itsevaltiuden ja vastauskonpuhdistuksen ilmentäjänä 
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• luonnontieteellisen maailmankuvan synty 
Valistuksen aikakausi 
• valistusfilosofia ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja taiteeseen 
• Yhdysvaltain itsenäistymisen ja Ranskan suuren vallankumouksen aatteellinen perintö 
Aatteiden vuosisata 
• keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset 
• tiede uskonnon haastajana 
• porvariston vuosisata 
Nykyaika 
• kulttuurin pirstoutuminen 
• populaarikulttuuri massaviihteeksi 
 
3.  Kansainväliset suhteet  (Hi3) 
 
Kurssi on kansainvälisen politiikan analyysikurssi, jossa tapahtumia tarkastellaan taloudellisen ja 
ideologisen viitetaustan avulla. Kurssin keskeisiä tarkastelukulmia ovat nationalismi, demokratian 
ja totalitarismin vastakkainasettelu, kansainväliset sopimusjärjestelmät sekä siirtomaiden 
vapautuminen. Ajallisesti kurssin painopiste on 1900-luku. 
 
Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• tuntee kansainvälisen politiikan pääpiirteet ja teoriaa 
• ymmärtää kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen perusteita 
• ymmärtää aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen vaikutuksen kansainvälisten 
suhteiden historiassa. 
 
Kurssin sisältö 

 Suurvaltojen ylivaltapyrkimykset 
• kansainvälisen politiikan peruskäsitteet 
• imperialismin teoria ja käytännöt 
• ensimmäinen maailmansota ja sen vaikutukset kansainväliseen politiikkaan 

 Maailmansotien välinen aika ja toinen maailmansota 
• eurooppalaiset ääriliikkeet, demokratian kriisi  
• ihmisoikeudet, joukkotuhonta, holokausti ja kansanvainot 
• toinen maailmansota seurausilmiöineen 
• YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja sen merkitys sekä muut keskeiset 

ihmisoikeussopimukset 

 Kylmä sota 
• kylmän sodan teoriat: Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kaksinapaisen maailman johtajina 
• kylmän sodan ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset rintamat 
• kylmän sodan kriisien luonne 
• Saksa kylmän sodan näyttämönä 
• Kiinan rooli kansainvälisessä politiikassa 

 Uusi epävarmuuden aika 
• Neuvostoliiton hajoaminen ja kaksinapaisuuden purkautuminen 
• kansainväliset rauhanpyrkimykset 
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• kolmas maailma osana kansainvälistä politiikkaa 
• Lähi-idän ongelmakenttä 
• Yhdysvaltain aseman muutos kansainvälisessä politiikassa 
• uudet kansainväliset rakenteet 

 
4.  Suomen historian käännekohtia  (Hi4) 
 
Kurssilla analysoidaan Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvun 
alusta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelukohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman 
muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan 
sekä taloudelliset ja kulttuuriset muutokset. 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• tuntee keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset 
• osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen 
taustaan 
• ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän 
ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden. 
 
Kurssin sisältö 

Ruotsin ajan perintö 
Vallanvaihdos 
• Suomen liittäminen Venäjään 
• autonomian synty 
Suomalaisuuden synty ja kansallinen herääminen 
• aatteellinen ydin ja keskeiset vaikuttajat 
Yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros 
• elinkeinorakenteen muuttuminen ja Suomen teollistuminen 
• sääty-yhteiskunnan hajoaminen ja kansalaisyhteiskunnan synty 
• sortokaudet ja kansanvallan synty 
Suomen itsenäistymisprosessi 
• Suomen itsenäistyminen 
• sisällissota 
• hallitusmuoto 
Kahtiajaosta eheytymiseen 
• oikeistoradikalismin nousu 
• elintason nousu 
• kulttuurista kulutustavaraa 
Toinen maailmansota jälkiseurauksineen 
• sodat ja jälleenrakentaminen 
• ulkopolitiikan muutos 
Hyvinvointivaltion rakentaminen 
• rakennemuutos 
• 1960- ja 1970-lukujen kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos 
Suomen uusi kansainvälinen asema 
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• kytkeytyminen kansainväliseen talouteen kulttuurisesti, taloudellisesti ja poliittisesti 
• suomalaisten tulevaisuus osana globaalia järjestelmää 
 
SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
5.  Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan  (Hi5) 
 
Kurssilla tarkastellaan Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä 
suomalaista kulttuuriperintöä. 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• tuntee maamme historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen 
• tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen 
• ymmärtää suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin 
• oppii arvostamaan suomalaista kulttuuriperintöä 
• oppii yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee 
kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta. 
 
Kurssin sisältö 

Esihistoria 
• esihistoria ja tulkinnat suomalaisten ja saamelaisten alkuperästä 
• asutus, elinehdot, uskonnot ja uskomukset sekä ulkoiset yhteydet 
Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuriyhteisöön keskiajalla 
• Suomi idän ja lännen välimaastossa 
• sääty-yhteiskunnan synty 
• asutus, elinkeinot, uskonnolliset ja poliittiset muutokset 
Uuden ajan uudet tuulet 
• uskonpuhdistus ja keskusvallan voimistuminen 
Suurvaltakausi 
• suurvaltakauden vaikutukset Suomessa 
• talous, väestö, koulutus 
Vapauden ja hyödyn aika 
• kulttuurillinen ja taloudellinen kehitys 
• kustavilaiset uudistukset 
• kansallisen tietoisuuden ensi askeleet 
 
6.  Kulttuurien kohtaaminen  (Hi6) 
 
Kulttuurikurssilla tarkastellaan oppilaiden toiveiden ja mielenkiinnon mukaan jonkin tai joidenkin 
kulttuurien erikoispiirteitä ja nykyistä tilannetta. Kulttuurien välinen suhde ja vuorovaikutus tulee 
painotetusti esille. Käsiteltävät kulttuuripiirit valitaan Euroopan ulkopuolelta. 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• tuntee kulttuurin peruskäsitteitä ja oppii ymmärtämään omasta kulttuuristaan poikkeavan 
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kulttuurin arvomaailmaa ja elämäntapaa 
• ymmärtää henkisen kulttuurin, yhteiskuntarakenteen, talouselämän ja luonnonolosuhteiden 
keskinäisen riippuvuuden 
• tuntee tarkasteltavan kulttuurin historiallisen kehityksen sekä sen vuorovaikutuksen muiden 
kulttuurien kanssa 
• oppii analysoimaan kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja esimerkiksi taiteissa, uskonnossa 
ja sosiaalisissa rakenteissa 
• osaa ottaa huomioon kulttuuritaustojen erilaisuuden vuorovaikutustilanteissa 
 
Kurssin sisältö 

Tarkasteltavaksi kulttuurialueeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista: 
• Afrikka 
• arktiset kulttuurit 
• Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit 
• Intia 
• islamin maailma 
• Japani 
• Kiina 
• Korea 
• Latinalainen Amerikka 
• Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit 
 
SOVELTAVAT KURSSIT 
 
7. Historian kertauskurssi (HI7) 
 
Kurssilla kerrataan pakolliset historian kurssit yliopiskelijakirjoituksia varten. Historian kurssien 
 osalta on tarkoitus vetää langat yhteen eri kursseista käymällä maailmanhistorian pääkohdat  
 läpi kronologisesti. Kurssilla laaditaan kokonaisuuksia historian eri osa-alueista ja harjoitellaan 
 vastaamista erilaisiin yo-tehtäviin.  
 
Arviointi 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 
  
Aihekokonaisuudet 

 aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
 Lähinnä kurssit hi 3 ja 4 antavat pohjaa nyky-yhteiskunnan ymmärtämiseen ja siinä 

toimimiseen. Myös kurssit hi 1 ja 2 tukevat opiskelijata erilaisten kulttuuristen ja 
taloudellisten ilmiöiden ymmärtämisessä. 

 hyvinvointi ja turvallisuus 
 Historiassa käsitellään laajasti ihmisten ja ihmisyhteisöjen kokemia sotia ja muita 

kriisitilanteita – ja myös sitä, miten niistä on selvitty. 
 kestävä kehitys 
 Varsinkin kurssissa hi 1 käsitellään laajasti ihmisen kehitystä keräilijästä 

maatalousyhteiskunnan jäseneksi ja hänen muuttuvaa suhdettaan luontoon. Kurssilla tuodaan 
esille varoittavia esimerkkejä ihmisen epäekologisesta toiminnasta. 
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 kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
 Ihmisellä ei ole nykyisyyttä ilman menneisyyttä eikä tulevaisuutta ilman nykyisyyttä. Historian 

kurssit antavatkin opiskelijoille hyvän pohjan kulttuurien eri vivahteiden ymmärtämiseen. 
 teknologia ja yhteiskunta 
 Teknologian kehitys on osa ihmiskunnan kehitystä. Voidakseen arvioida eri teknologioita, 

niiden hyötyjä ja haittoja, opiskelija tarvitsee pohjatietoja ihmisen suhteesta käyttämiinsä 
tekniikkoihin. Tätä käsitellään erityisesti kurssissa hi 1. 

 viestintä ja mediaosaaminen 
 Historiallinen tieto on usein ristiriitaista ja tulkittavissa monin eri tavoin. Kriittisyyttä ja 

terveen epäilevää suhtautumista median eri osiin opiskelija saa esimerkiksi tulkitessaan 
historiallisia asiakirjoja ja muita historian lähteitä. 
 

 

7.15 Yhteiskuntaoppi 
 
Tavoitteet 

Yhteiskuntaopin tarkoituksena on syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. 
Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, kuten valtaa, taloutta, oikeusjärjestystä ja 
vaikuttamista, tarkastellaan Suomen, Euroopan ja maailman näkökulmasta. 
Päämääränä on, että 
- opiskelija tuntee Suomen yhteiskuntajärjestelmän, talouselämän ja oikeusjärjestyksen perusteet 
ja toimintatavat ja osaa suhteuttaa ne kansainvälisiin yhteyksiin 
- hallitsee keskeisen yhteiskunnallisen, taloudellisen ja oikeudellisen käsitteistön 
- pystyy hankkimaan ajankohtaista tietoa eri lähteistä ja suhtautumaan siihen kriittisesti 
- pystyy muodostamaan itselleen perustellun käsityksen yhteiskunnan arvosidonnaisista ja 
ristiriitaisista kysymyksistä 
 
Arviointi 

Yleislukiossa pakollisia ovat kurssit Yh 1 ja Yh 2. Matematiikkalukiossa pakollinen on kurssi Yh 1. 
Syventäviä ovat yleislukiossa kurssit Yh 3 ja Yh 4 ja matematiikkalukiossa kurssit Yh 2, Yh 3 ja Yh 4.  
Arviointi pohjautuu kirjallisen kurssikokeen ohella oppilaan omaan aktiivisuuteen ja tuntinäyttöön 
sekä kurssista riippuen erilaisiin kirjallisiin tehtäviin, esseisiin ja tutkielmiin. 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
1.Yhteiskuntatieto (Yh 1) 
 
Kurssilla perehdytään Suomen valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskitytään 
suomalaisen yhteiskunnan tarkasteluun valtio-oppia, sosiaalipolitiikkaa ja sosiologiaa hyödyntäen.  
Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen. 
Tavoitteena on, että opiskelija tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot, 
hyvinvointiyhteiskunnan perusteet sekä omaksuu analyyttisen näkökulman yhteiskuntaan. 
 
Kurssin sisältö: Suomalaisen yhteiskunnan kehitys ja nykyinen yhteiskunnallinen järjestelmä, 
väestörakenne, hyvinvointivaltio, vallan käsite ja vallankäytön muodot, poliittiset järjestelmät, 
demokratia ja kansalaisyhteiskunta, globaali vaikuttaminen, vaikuttamisen haasteet, oikeusvaltio, 
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perusoikeudet, tuomio- ja järjestysvalta, turvallisuuspolitiikka, maanpuolustus, vaihtuvat 
uhkakuvat, sosiaalipolitiikka. 
 
2. Taloustieto (Yh 2) 
 
Kurssilla johdatetaan ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita ja käsitellään mikro- ja 
makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan 
talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla. Tavoitteena on, että opiskelija 
tutustuu kansantalouden keskeisiin perusteisiin, käsitteisiin ja teorioihin sekä tutustuu Suomen ja 
maailman talouden nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin. 
 
Kurssin sisältö: Suomalaisten elinkeinot ja elinkeinorakenteen muutos, kysyntä ja tarjonta, 
yritystoiminta ja kuluttaja, tuotanto ja markkinat, hinnat ja inflaatio, työttömyys ja talouspolitiikka, 
julkinen talous ja verot, ulkomaankauppa ja globalisaatio, rahoitusmarkkinat ja sijoittaminen, 
Euroopan unionin ajankohtainen taloustilanne.  
 
SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
3. Kansalaisen lakitieto (Yh 3) 
 
Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia 
oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse.  
Kurssin sisältö: Perehdytään sellaisiin oikeudellisiin kysymyksiin ja asioihin, joiden tunteminen on 
tarpeen yksilön ja yhteiskunnan toimintojen seuraamiseksi ja ymmärtämiseksi. Perehdytään 
lakitiedon perusteisiin eli Suomen oikeushistoriaan, oikeusjärjestykseen ja oikeusjärjestelmään, 
peruskäsitteisiin ja oikeudellisen tiedon hankkimiseen. Kurssilla käsitellään kansalaisten yleisimmät 
oikeustoimet, kuten perheoikeus, työoikeus, kuluttajansuoja, velka, takaus ja maksukyvyttömyys, 
asuminen sekä muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin.  Kurssilla perehdytään rikos- ja 
prosessioikeuteen, kuten oikeudenkäyntiin ja sen vaihtoehtoihin, rangaistuksiin ja kansainväliseen 
oikeuteen. Kurssilla ratkotaan oikeudellisia tehtäviä. 
 
4. Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (Yh 4) 
 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehdytetään Euroopan unionin toimintaan, hän saa tietoa 
yksittäisen kansalaisen asemasta yhdistyneessä Euroopassa ja tuntee Euroopan yhdentymisen 
etuja ja haittoja, mahdollisuuksia ja uhkia. Opiskelija ohjataan hankkimaan vertailevaa tietoa 
Euroopan unionista ja sen kansalaisista. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää Euroopan 
yhdentymisen vaikutuksen oman elämänsä ja Suomen poliittisen järjestelmän kannalta. 
 
Kurssin sisältö: Euroopan unionin lähtökohdat, syntyvaiheet ja laajeneminen. Kurssilla käsitellään 
eurooppalaista identiteettiä ja Euroopan unionin yhteisiä arvoja. Käydään läpi Euroopan unionin 
toimielimet ja tutustutaan sen päätöksentekoon ja toimielimien valtasuhteisiin sekä EU-asioiden 
käsittelyyn Suomessa. Kurssilla tutustutaan Euroopan unionin tuloihin ja menoihin sekä unionin 
alueellisiin vaikutuksiin ja aluepolitiikkaan. Tutustutaan kansalaisen asemaan ja 
vaikutusmahdollisuuksiin. Erityisesti selvitellään nuorten asemaan Euroopan unionissa: opiskelu- ja 
työskentelymahdollisuuksia sekä erilaisia koulutusohjelmia. Lisäksi käsitellään Euroopan unionin 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä unionin asemaa maailmassa. 
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5. Kertauskurssi (Yh 5) 
 

Kurssi on kertauskurssi, joka on tarkoitettu lähinnä yhteiskuntaopin yo-kirjoituksiin tuleville 
opiskelijoille. Kurssilla käydään läpi vastaustekniikkaa, eri tehtävätyyppejä sekä kerrataan keskeisiä 
asiakokonaisuuksia. 

 
 
Aihekokonaisuudet 

 aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
Konkreettista tietoa nykymaailmasta sen eri tasoilla opiskelija saa yhteiskuntaopin, 
taloustiedon, lakitiedon ja EU-kurssin oppimääristä: esim. <<suomen poliittisen järjestelmän 
toiminta, yrittäjyys Suomessa ja Euroopassa sekä kuluttajan oikeussuojatiet. 

 hyvinvointi ja turvallisuus 
Hyvinvointi ja turvallisuus perustuvat tietoon. Lakitiedon kurssilla opiskelija esim. perehtyy 
erilaisten kriisitilanteiden ratkaisemiseen ja yhteiskuntaopin kurssilla turvallisuutta käsitellään 
myös laaja-alaisena valtioita ja niiden välisiä suhteita koskevana ilmiönä. 

 kestävä kehitys 
Yhteiskuntatieteelliset aineet ovat historian sukulaisia. Niissäkin painottuu jatkumo – ilman 
menneisyyttä ei ole nykyisyyttä. Esim. yhteiskuntaopissa ja taloustiedossa on hyvä 
mahdollisuus painottaa ihmisen eettisen ja luontoa kunnioittavan toiminnan tärkeyttä. 

 kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
Yhteiskuntaopissa käsitellään laajasti suomalaista yhteiskuntaa esim. poliittiselta, 
taloudelliselta ja oikeudelliselta kannalta. Tämä antaa pohjaa yhteiskuntamme ja kulttuurimme 
ymmärtämiseen ja sen vertaamiseen ympäröivään maailmaan. Tätä tukee varsinkin EU-kurssi. 

 teknologia ja yhteiskunta 
Historiassa on käsitelty teknologian ja yhteiskunnan kehitystä ja vuorovaikutusta. 
Yhteiskunnallisissa aineissa peilataan nykypäivää ja tulevaisuuden eri vaihtoehtoja esim. 
taloustiedon kurssilla. 

 viestintä ja mediaosaaminen 
Kaikki yhteiskunnalliset aineet korostavat kriittisyyttä suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja 
mediaan. Konkreettisesti tämä tulee esille varsinkin yhteiskuntaopissa esim. käsiteltäessä 
politiikkaa ja viestintää sekä lakitiedossa mm. käsiteltäessä yksilön intimiteettisuojaa. 

 
7.16 Psykologia 
 
Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja 
ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon 
ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä 
ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä ja psyykkisen 
hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo 
opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan. 
Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen 
soveltamiseen. Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, 
kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja 
sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta.  
Opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja tiedon muodostumista painottaen 
ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä sisältöjä.  
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Tavoitteet 

Psykologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 hahmottaa tutkimustiedon pohjalta ihmisen toiminnan kokonaisuutena, joka perustuu 
psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutukseen 

 hallitsee psykologian keskeisiä käsitteitä, kysymyksenasetteluja ja tiedonhankintakeinoja sekä 
tietää psykologian tutkimustuloksia ja pystyy niiden pohjalta arvioimaan tieteellisen tiedon 
mahdollisuuksia ja rajoituksia 

 ymmärtää psykologista tietoa siten, että pystyy soveltamaan tietojaan elämäntilanteidensa ja 
mahdollisuuksiensa tunnistamiseen, oman psyykkisen kasvunsa ja hyvinvointinsa 
edistämiseen, opiskeluunsa sekä ajattelunsa, ihmissuhteidensa ja vuorovaikutustaitojensa 
kehittämiseen 

 osaa hankkia psykologista tietoa eri tietolähteistä ja kykenee arvioimaan tiedon luotettavuutta 

  kehittää valmiuksiaan sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan, yhteiskunnallisten ja 
kulttuurillisten muutosten – kuten teknologisen kehityksen – tunnistamiseen ja kohtaamiseen 
sekä erilaisista kulttuuritaustoista ja yhteiskunnallisista oloista tulevien ihmisten toiminnan 
ymmärtämiseen. 

 
Arviointi 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden kognitiivisesti korkeatasoiseen ymmärrykseen 
tähtäävään osaamiseen. Arvioinnissa painotetaan tiedon muokkaamista ja kokonaisuuksien 
hallintaa yksittäisten tietojen toistamisen sijasta. Opiskelijan tulee osoittaa, että hän on 
ymmärtänyt opiskelemansa asiat ja että hän pystyy soveltamaan oppimaansa tietoa. 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
 
1.  Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus  (PS1) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla 

 ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa 

 tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, 
sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla 

 ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon 
avulla omaa opiskeluaan 

 osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja 
ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä. 

 
Keskeiset sisällöt 

 psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon 
muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen 

 psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, 
biologisia ja sosiaalisia tekijöitä 

 oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia 
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 sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit. 
 
SYVENTÄVÄT KURSSIT  
 
2.  Ihmisen psyykkinen kehitys  (PS2) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia 
tekijöitä ja näiden keskinäistä riippuvuutta 

 tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan 
elämäänsä 

 ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan monimuotoisena koko elämän ajan 

 ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen 
voidaan vaikuttaa 

 ymmärtää, miten psyykkistä kehitystä tutkitaan. 
 
Keskeiset sisällöt 

 yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa 

 psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa 

 psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermos-
ton kehitykseen 

 sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä 

 psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen 

 psyykkisen kehityksen tutkiminen. 
 
 
3.  Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet  (PS3) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin 
toiminnan periaatteita 

 ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta 

 ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan periaatteita sekä niiden yhteyden 
kognitiivisiin perustoimintoihin 

 tietää, miten kognitiivisia perusprosesseja ja hermoston toimintaa tutkitaan. 
 
Keskeiset sisällöt 

 kognitiiviset perusprosessit 

 vireystilan säätely, nukkuminen ja uni 

 hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin 
toimintoihin 

 kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus 

 kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia 
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6. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta  (PS4) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen ohjauksen että tiedostamattomien 
tekijöiden vaikutuksen alaista 

 tutustuu motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja tietää, miten ihmisen motivaatiota ja 
emootioita koskeva tutkimustieto syntyy niiden pohjalta  

 ymmärtää, miten motivaatio, emootiot ja kognitiiviset toiminnot muodostavat dynaamisen 
toimintaa ohjaavan kokonaisuuden 

 ymmärtää, miten motivaatio ja emootiot ovat yhteydessä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin 

 ymmärtää tietoisuuden, ajattelun ja kielen merkityksen ihmisen toiminnassa 

 ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja 
kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta. 

 
Keskeiset sisällöt 

 eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen 

 tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys 

 motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus 

 motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen 
toiminnassa 

 motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla 

 motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja 
tunteiden biopsykologinen perusta 

 korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko. 
 
7. Persoonallisuus ja mielenterveys  (PS5) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää persoonallisuuskäsitteen laaja-alaisuuden ja tietää, millaisin tutkimusmenetelmin 
persoonallisuutta koskeva tieto on syntynyt 

 ymmärtää erilaisia lähestymistapoja persoonallisuuden kuvaamiseen 

 ymmärtää mielenterveyden määrittelyn vaikeuden sekä sen, miten psyykkiset, biologiset, 
sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä mielenterveyteen 

 tietää keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden erilaisia hoitomuotoja 

 tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja. 
 
Keskeiset sisällöt 

 persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identiteetti 

 persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista 

 persoonallisuuden tutkiminen 

 mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt 
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 psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa 

 psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen  
 
6.  Sosiaalipsykologian kurssi  (PS6) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää sosiaalipsykologian peruskäsitteet 

 ymmärtää yksilön toiminnan suhteessa ryhmän toimintaan 

 ymmärtää ryhmän toiminnan lainalaisuuksia ja peruskäsitteitä 
 
Keskeiset sisällöt 

 keskeisiä käsitteitä: henkilöhavainnot, attribuutio, arvot ja asenteet, attraktio, kiusaaminen, 
vuorovaikutus ja viestintä, prososiaalisuus 

 ryhmän muodostuminen, ryhmän toiminta ja tavoitteet, roolit ryhmässä, valta ja johtajuus, 
ryhmien väliset suhteet. 

 
7.  Psykologian sovellusalueet ja kertauskurssi  (PS7) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että 

 opiskelija ymmärtää missä eri alueilla psykologiaa käytetään 

 kerrataan psykologian kurssien keskeiset sisällöt 
 
Keskeiset sisällöt 

 psykologian sovellusalueet 

 psykologian kurssien keskeiset sisällöt 
 
 
SOVELTAVAT KURSSIT 
 
8.  Työ- ja organisaatiopsykologia  (PS8) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että 

 opiskelija ymmärtää työpsykologian keskeiset käsitteet 

 opiskelija ymmärtää organisaatiopsykologian keskeiset käsitteet 
 
Keskeiset sisällöt 

 työpsykologian eri alueet 

 organisaatiopsykologian eri alueet 
 
Kurssin suoritukseksi voidaan hyväksyä esim. TKK:n työpsykologian peruskurssi. 
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9.  Muut erityiskurssit  (PS9) 
 
Kurssimerkinnän voi saada myös muista muissa oppilaitoksissa suoritetuista kursseista 
(esimerkiksi Nuisku -kurssista). 
 
 

7.17 Musiikki 
 
Tavoitteet 

Musiikinopetuksen perusta on musiikkielämys, merkittävä musiikillinen kokemus, jonka kautta 
pyritään oman ilmaisukyvyn kehittämiseen ja läpi elämän jatkuvan musiikkiharrastuksen 
syntymiseen. Tämä luo oivalliset puitteet opiskelijan sisäiselle kasvulle kypsään, tunne-elämältään 
rikkaaseen, muut kanssaihmiset huomioonottavaan elämään. 
 
Arviointi 

Numero määräytyy tunneilla tehtävän työn (jatkuva näyttö), musiikkivihon, opiskelijatöiden 
(projektitöiden) ja opiskelijoiden pitämien tuntikuuntelujen perusteella. 
 
Opiskelijatyövaihtoehdot 

 Perinteinen esitelmä, johon liittyy kuvaportfolio. Työ esitetään ryhmälle. Siinä tutustutaan 
syventäen vapaavalintaiseen musiikin aiheeseen ja opetellaan asiallista ja hyvää puheviestintää 
ja esiintymistaitoa. 

 Ns. kuunteluvartti eli oman musiikkimaailman esittely kuvaportfolioineen ja 
musiikinkuuntelunäytteineen. Työ esitetään ryhmälle. 

 Sävellystyö, tietokonepohjainen tai perinteiseen notaatioon perustuva. Työ esitetään ryhmälle. 

 Musiikkiesitys ryhmälle. Laulu-, soitto-, tai musiikkiliikunnallinen soolo- tai pienryhmäesitys. 

 Musiikki ja kuvataidetyö. Musiikilliseen teemaan pohjautuva maalaus, piirros, kuva tai itse 
toteutettu video. Työ esitetään ryhmälle. Arvioinnissa harjoitellaan myös vertaisarviointia. 

 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
1.  Musiikki ja minä  (MU1) 
 

 Tavoitteellista musiikki-ilmaisua; laulukokonaisuuksia yhdistettynä soitintaustoihin. Pyritään 
moniäänisyyteen ja soolo-osuuksien käyttöön sekä laulussa että soittimissa. Kurssiohjelmisto 
hallitaan kurssin päätyttyä laulaen tai soittaen mahdollisimman paljon ulkoa. 

 Tuntikuuntelut, joilla jokainen opiskelija esittelee ryhmälleen omaa 
musiikinkuuntelumaailmaansa alustuksin 

 Musiikinkuunteluohjelmisto eri aika- ja tyylikausilta 

 Opiskelijatyöt eli projektityöt 

 Johdonmukainen vihkotyö 
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2.  Moniääninen Suomi  (MU2) 
 

 Tavoitteellista musiikki-ilmaisua; laulukokonaisuuksia yhdistettynä soitintaustoihin, pääpaino 
suomalaisessa ohjelmistossa 

 Oppilaiden tuntikuuntelut alustuksin jatkuvat kautta kurssien 

 Edellä esitellyt opiskelijatyövaihtoehdot jatkuvat kautta kurssien 

 Integrointitehtävä kuvataiteeseen; vapaavalintaisesta ohjelmiston tai kuuntelun tehtävästä 
kuvallista tulkintaa. 

 Johdonmukainen vihkotyö. 
 
SYVENTÄVÄT KURSSIT  
 
3., 4., 5.  Ovet auki musiikille  (MU3 , MU4 , MU5) 
 

 Musiikki-ilmaisua laulaen ja/tai soittaen ed. kurssien tapaan. Kurssiohjelmistossa suomalaista 
musiikkia (tango, humppa, laulelma), kansainvälistä musiikkia sekä elokuva - ja 
musikaalisävelmiä eri vuosikymmeniltä. 

 Opiskelijoiden tuntikuuntelut alustuksin jatkuvat kautta kurssien kuten opiskelijatyöt (ks. ed.) 

 Musiikinkuunteluaiheita populaari-, suomi pop/rock-, jazz- sekä klassisesta musiikista. 
Sovitusten vertailevaa kuuntelua. 

 Integraatiotehtävä musiikki-kuvataide vapaavalintaisesta musiikin tehtävästä 
 
SOVELTAVAT KURSSIT 
 
6., 7., 8., 9.  Esittävät kurssit  (MU6, MU7, MU8 ja MU9) 
 
Kullakin vuosiryhmällä on esitysryhmä, joka koostuu laulajista ja soittajista, jotka valitaan 
musiikkiluokkalaisista tai laulu/soittotestin perusteella. He esiintyvät osana koulun muuta 
musiikkitoimintaa (kuoro, orkesteri, bändit), omana pienryhmänään tai soolotyötä tehden.  
Esittäviä kursseja voivat hyödyntää esim. musiikkiluokan käyneet opiskelijat ja muut musiikin 
tekemisestä ja esiintymiskoulutuksesta kiinnostuneet musikaaliset nuoret. Esittävän musiikin 
suorittaneet saavat yliopiskelijatodistuksen yhteydessä erillisen esittävän musiikin todistuksen. 
Esittäviä kursseja voi suorittaa myös oman sävellystyön kautta. 
 
Kurssien päätteeksi voi opiskelija suorittaa musiikin diplomin, joka on korkein ja arvostetuin 
koulussa suoritettava näyte musiikillisista taidoista, aktiivisuudesta ja kypsyneisyydestä. 
 

 MU6 kuorokurssi 

 MU7 orkesterikurssi 

 MU8 soolotyö- ja pienryhmäkurssi 

 MU9 musiikin diplomikurssi 
 
Aihekokonaisuudet 

Lukion aihekokonaisuuksissa aktiivinen kansalaisuus, ihmisoikeudet ja tasa-arvo ovat tuntien 
keskeisiä oppimateriaaleja jo laulu-, ja soitto-ohjelmiston kautta – ovathan ko. aiheet monien 



 137 

unohtumattomien rock-lyyrikoiden, kuten esim. John Lennon ja Bob Dylan, laulujen keskeistä 
sanomaa, unohtamatta yleensä rauhanlauluja, ekologisia lauluja ja rakkauslauluja. 
 
Puheviestinnän ja mediaosaamisen merkitys musiikinopetuksessa on keskeinen moninaisten 
tiedonhakuun ja esittämiseen liittyvien tehtävien kautta. 
 

7.18 Kuvataide 
 
Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja 
muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan 
ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. 
Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa opiskelijalle mahdollisuuden taiteesta nauttimiseen, 
onnistumisen kokemuksiin ja itselle tärkeiden asioiden ilmaisemiseen. Opetuksessa tuetaan 
opiskelijan mielikuvituksen, luovan ajattelun ja assosiaatiokyvyn kehittymistä. Opiskelijaa ohjataan 
pohtimaan ja perustelemaan esteettisiä ja eettisiä arvovalintojaan omassa elämässä, 
kuvataiteessa, mediassa ja kulttuuriympäristössä. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että 
opiskelija ymmärtää taiteen merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Opetuksessa 
syvennetään visuaalisen kulttuurin yleissivistyksen perusteet ja luodaan riittävät edellytykset 
jatko-opinnoille.  

 
Opetuksen sisältöjä ovat kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen 
osaaminen, ympäristön suunnittelu, arkkitehtuuri ja muotoilu sekä median visuaaliset tekstit.  
 
Opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon, jossa taidolliset ja tiedolliset sisällöt 
täydentävät toisiaan. Oppisisällöistä rakennetaan teemallisia kokonaisuuksia ja opetuksessa 
tehdään yhteistyötä eri taiteen- ja tieteenalojen kanssa. Opetuksen lähtökohtana on opiskelijan 
oma kokemus, jonka pohjalta opiskelija toteuttaa ja tuottaa ja tulkitsee monipuolisesti kuvia. 
Oppiaineiden välistä yhteistyötä tehdään kouluympäristön viihtyvyyden ja kulttuuritoiminnan 
lisäämiseksi. 
 
Opetuksen tavoitteet  

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

 oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja arvottamaan kuvataidetta ja muuta visuaalista 
kulttuuria omassa elämässään ja yhteiskunnassa 

 tuntee kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin keskeisiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä 
taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja 
työskentelyprosessin kuvailussa 

 harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin  
sekä yhteistyöhön muiden oppijoiden kanssa 

 oppii valitsemaan ja käyttämään tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja, tekniikoita ja 
välineitä kuvallisessa ilmaisussaan 

 tuntee nykytaidetta ja kuvataiteen historiaa 

 ymmärtää mediakulttuuria ja sen vaikutusta ihmiseen ja yhteiskuntaan 

 oppii mediatuotannon visuaalisen sisällön suunnittelua, tuottamista ja esteettistä arviointia ja 
osaa soveltaa mediateknologiaa omassa kuvallisessa työskentelyssään 

 tuntee arkkitehtuurin, muotoilun ja esinekulttuurin visuaalista kieltä ja historiaa 
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 tiedostaa oman toimintansa vaikutukset luontoon, kulttuurimaisemaan, rakennettuun 
ympäristöön ja niitä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon 

 osaa käyttää ja arvostaa kulttuuripalveluja.  
 

Arviointi 

Kuvataiteen arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Arvioinnin tulee antaa tietoa 
opiskelijan edistymisestä ja samalla kannustaa häntä ilmaisemaan itseään rohkeasti luottaen 
omaan 
kuvalliseen ilmaisuunsa. Kuvataideopetuksen tulee kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja. 
Arvioinnin kohteina ovat työprosessit, työskentelyn tulokset, sisällölliset, ilmaisulliset ja tekniset 
taidot ja kyky soveltaa teoriatietoa omassa ilmaisussaan. Kuvataidekurssien arvioinnissa otetaan 
huomioon kuvalliset ja kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät, luonnokset, itsenäisesti suoritettavat 
tehtävät ja yleinen aktiivisuus.  
  

PAKOLLISET KURSSIT 

  

1.  Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
 

ratkaisuja 
ään taiteen käsitteitä tarkastellessaan ja arvioidessaan taide- ja mediakuvia sekä 

omia ja muiden tekemiä töitä 

oppimaansa omassa työskentelyssään 
kuvataiteen ja kuvallisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja 

yhteiskunnassa. 
  

Keskeiset sisällöt 

Mitä taide on yksilön ja yhteiskunnan kannalta 

ulkopuoliset kulttuurit 

digitaalinen kuvan käsittely 
 

isin ja sanallisin keinoin, eri analysointitapoihin tutustuminen. 
  

2.  Ympäristö, paikka ja tila (KU2) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
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periaatteita 

esteettinen ja kestävä kehitys 
oppii tarkastelemaan ympäristöä luonnonvaraisena, rakennettuna, kulttuurihistoriallisena, 
sosiaalisena ja psyykkisenä ilmiönä. 
  
Keskeiset sisällöt 

rakenne, 
muoto 

 
tyksen näkökulmasta 

-uloitteinen kuvaaminen, ,havaintokuvat, 
pienoismallit ja materiaalikokeilut 

 
 
 SYVENTÄVÄT KURSSIT 
  
3.  Media ja kuvien viestit (KU3) 
  
Tavoitteet 

 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 oppii erittelemään ja tulkitsemaan median kuvaamaa maailmaa ja sen suhdetta kulttuuriin 
ja todellisuuteen 

 ymmärtää kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa ja oppii käyttämään erilaisia kuvia ja 
tekniikoita viestimiskeinona 

 oppii analysoimaan ja kehittämään omaa suhdettaan median eri lajeihin. 
 
Keskeiset sisällöt 

 kuva mediassa: kuvajournalismi, taide, mainonta, viihteen kuvat, internet-sivujen ja sarjakuvan 
kuvailmaisu 

 graafinen suunnittelu: taitto, typografia, kuvan muokkaus- ja siirtomenetelmät 

 mediakuvien kriittinen ja kulttuurinen tarkastelu eri aikoina, paikoissa ja kulttuureissa 

  

 visuaalisuus tuotesuunnittelussa ja tuotemerkkien luomisessa 

  
4.  Taiteen kuvista omiin kuviin (KU4) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 hahmottaa kuvataiteen historian pääpiirteitä teemallisesti ja ajallisesti 

 ymmärtää kuvataiteen sisältöjä ja ilmaisutapoja eri aikoina ja eri kulttuureissa 

 käyttää omassa ilmaisussaan hyväkseen taiteen tuntemustaan ja taiteen kuvastoa 
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 oppii työskentelemään itsenäisesti, pitkäjänteisesti ja harjaantuu pohdiskelevaan, sanalliseen 
itsearviointiin 

 osaa ilmaista kuvallisesti ajatuksiaan ja tunteitaan. Valitsee itselleen sopivia ilmaisun välineitä 
ja keinoja. 

  
Keskeiset sisällöt 

 taidekuvan tulkinta kuvin ja sanoin 

 eri aikakausien kulttuuristen merkitysten ja käsitysten ilmeneminen kuvataiteessa 

 aiheen kehittely ja luonnostelu osana taiteellista luomisprosessia 

 kuvan sisältö ja muoto taiteilijan ja kulttuurin viestinä 

 sommittelun periaatteet: väri, valo, varjo, liike, illusorisuus ja kolmiulotteisuus. 
  
5.  Nykytaiteen työpaja (KU5) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 oppii seuraamaan ja arvioimaan nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä sekä oppii ymmärtämään ja 
käyttämään nykytaiteen keinoja työskentelyssään 

 oppii havaitsemaan ja oivaltamaan kuvallisia merkityksiä ympäristössä sekä soveltamaan 
havaintojaan omassa ilmaisussaan 

 harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn 
 
 Keskeiset sisällöt 

nykytaide ja kulttuurien välinen vuorovaikutus ja nykytaide yhteiskunnallisena vaikuttajana 
 taiteiden väliset projektit koulussa tai koulun ulkopuolella 
 oman produktion toteuttaminen, työskentely yksin ja ryhmän osana 
 visuaaliset ammatit yhteiskunnassa ja taidealan organisaatioita, museot ja galleriat 

 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 

 

6.  Valokuva, elokuva ja video (KU6) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 harjaantuu käyttämään yleisimpiä valokuvauksen välineitä ja digitaalista elokuvakameraa 

 oppii kuvanmuodostuksen ja liikkuvan kuvan lainalaisuuksia 

 opettelee digitaalista kuvankäsittelyä ja videoeditointia 

 tuntee valokuvauksen ja elokuvan historiaa ja tyylejä 

 osaa analysoida elokuvaa visuaalisesta ja sisällöllisestä näkökulmasta 
  
Keskeiset sisällöt 

 valokuvauksen historiaa ja lajityyppejä, kameran rakenne, kuvasommittelu 

 kuvausta järjestelmä- ja digitaalikameralla, pimiötyöskentelyä ja kuvankäsittelyä 
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digitaalisesti 

 näyttelykäynti 

 elokuvakerronnan periaatteet, elokuvan kuvaamista ja editointia 
elokuvien katsomista ja analysointia 

  
7.  Piirustus, maalaus, grafiikka (KU7) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
perehtyy piirustuksen, maalauksen ja grafiikan eri menetelmiin ja ilmaisukeinoihin 
syventää tietojaan, taitojaan ja omaa ilmaisuaan 
oppii eri tekniikoiden ja välineiden vaikutuksen ilmaisuun 

  
Keskeiset sisällöt 

maalaus akvarelli-, akryyli- ja öljyväreillä 
erilaiset piirtimet ja niiden käyttö 
grafiikan menetelmiä: kohopaino (linopiirros, puupiirros), monotypia, serigrafia (kankaan-

painanta) 
materiaalikokeiluja, sekatekniikkaa 

  
8.  Kolmiulotteiset menetelmät, keramiikka ja kuvanveisto (KU8) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
perehtyy kolmiulotteiseen kuvan tekemiseen muotoamalla ja rakentamalla 
oppii hahmottamaan muodon, tilan ja massan suhteita 
tuntee kuvanveiston historiaa ja tyylipiirteitä eri aikakausina ja eri kulttuureissa 
harjoittelee keramiikan menetelmiä (käsin rakentaminen, dreijaus) ja materiaaleja 
tuntee keramiikan historiaa ja suomalaista muotoilua 

 
 Keskeiset sisällöt 

saven muotoilun eri tekniikat, käsin rakentaminen, dreijaus, poltto, lasitus 
kolmiulotteisia töitä eri materiaaleista (kipsi, puu), paperintekoa ja paperiveistoksia 
näyttelykäynti ja tutustumista Helsingin julkisiin veistoksiin 

  
9.  Kuvataiteen lukiodiplomi (KU9) 
  
Kuvataiteen lukiodiplomi on näyttökoe, jossa opiskelijalla on mahdollisuus näyttää omaa 
erityisosaamistaan. Diplomin tehtävät vaihtuvat vuosittain valtakunnallisesti ja se suoritetaan 
yhden kurssin aikana. Kuvataiteellisen työn lisäksi kootaan kirjallis-kuvallinen portfolio. Opiskelija 
kirjoittaa myös teokseensa liittyvän esseen. Lukiodiplomin voi suorittaa, jos opiskelija on 
suorittanut vähintään neljä kuvataiteen kurssia. 
  
Arviointi 

Lukiodiplomin arvioi kaksi opettajaa, oma opettaja ja ulkopuolinen arvioija. Kuvataiteen 
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lukiodiplomi arvioidaan hylätty/hyväksytty – asteikolla. Arvosana merkitään 1-5 lukiodiplomista 
annettavaan erilliseen todistukseen. 
 
Aihekokonaisuudet 

 aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
Muotoilun periaatteissa ja ympäristön suunnittelussa opiskelija joutuu tekemään eettisiä ja 
ekologisia ratkaisuja ja ottamaan huomioon esim. kunnallisen päätöksenteon prosesseja. 
Yrittäjyys taideammateissa. 

 hyvinvointi ja turvallisuus 
Moniaististen havaintojen ja kokemusten kautta syntynyt tieto luonnosta ja rakennetusta 
ympäristöstä auttaa oivaltamaan, miten tärkeä merkitys hyvällä, terveellä ja esteettisellä 
ympäristöllä on ihmisen hyvin voinnille. Taiteen terapeuttinen vaikutus. Turvallisuus 
huomioidaan myös oikeiden työvälineiden ja materiaalien käytössä.  

 kestävä kehitys 
Kestävän kehityksen ja ekologisen elämäntavan periaatteet näkyvät kaikissa 
kuvataidekursseissa. Ekologisesti kestävät kierrätys- ja luonnonmateriaalit sopivat 
kuvataidekursseille.  

 kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
Taide kulttuurin tulkkina on osa keskeistä sisältöä samoin luonto taiteen inspiroijana ja 
tulkintojen kohteena. Rakennetun ympäristön ja esineympäristön historia ja muotokieli on osa 
kulttuuriperintöä ja -identiteettiä. 

 teknologia ja yhteiskunta 
Ympäristön rakentaminen, arkkitehtuuri ja esinetuotanto ovat osa teknologista kehitystä. 
Erityisesti arvioidaan nykyteknologian vaikutuksia elämäntapaan, rakentamiseen ja 
tavaratuotantoon sekä luonnonympäristön tilaan. 

 viestintä- ja mediaosaaminen 
Ympäristön visuaalinen kieli on tärkeä osa viestintää. Mainosten ja taidekuvien vaikutus ja 
kuvien tulkinta on keskeistä kuvataidekursseilla. Eri viestintävälineet palvelevat hyvin 
havaintoja tallennettaessa, suunnittelun apuvälineinä sekä varsinaisina ilmaisukanavina. 

 

7.19 Liikunta 
 
Pojat 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja taitoja ja tietoja sekä annetaan 
mahdollisuus tutustua uusiin lajeihin. Tarvittaessa opetusta eriytetään opiskelijalähtöisesti. 
Kurssien suunnittelussa tulee ottaa huomioon vuodenajat niin, että pakollisten kurssien aikana 
pyritään harjoittamaan kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa. Opetuksessa tulee 
korostaa liikunnan vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelussa huomioidaan turvallisuus 
ryhmiä muodostettaessa. 
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1.Taitoa ja kuntoa  (LP1) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• jatkaa peruskoulussa opittujen liikuntataitojen syventämistä ja harjoittamista 
• saa ohjausta monipuoliseen liikuntaan 
• saa myönteisiä liikuntakokemuksia 
• tutustuu mahdollisuuksien mukaan uusiin liikuntalajeihin 
• ymmärtää monipuolisen fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteet ja toimii terveyttä, 

hyvinvointia ja turvallisuutta edistävästi. 
 
Keskeiset sisällöt 

• fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi 
• lihashuolto ja rentoutus 
• sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit 
• voimistelu eri muodoissaan 
• tanssi eri muodoissaan 
• talviliikunta 
• uinti ja vesipelastus 
• yleisurheilu 
• suunnistus ja luontoliikunta 
 
2.  Liikuntaa yhdessä ja erikseen  (LP2) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• monipuolistaa lajitaitojaan ja –tietojaan 
• saa perustiedot kunto-ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen 
• saa ohjausta henkilökohtaisen, terveyttä edistävän liikuntaharrastuksen aktivoimiseen 
• oppii vastuulliseen toimintaan itsenäisesti ja ryhmässä 
• oppii arvostamaan ja ylläpitämään terveyttä ja työkykyä 
• kehittyy sosiaalisessa kanssakäymisessä. 
 
Keskeiset sisällöt 

• fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus 
• sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit 
• voimistelu eri muodoissaan 
• tanssi eri muodoissaan 
• talviliikunta 
• kuntouinti ja vesiliikunta 
• luontoliikunta 
• jokin uusi liikuntalaji 
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SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
Kurssien tavoitteena on opiskelijalähtöisyyden korostuminen, yhteistoiminnallisuuden 
edistäminen ja koulun yhteishengen vahvistaminen. Syventävien kurssin sisältöjen tarkentaminen 
tapahtuu opiskelijoiden kanssa yhdessä. 
 
3  Virkisty liikunnasta  (LP3) 
 
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja 
elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta 
liikuntamuodosta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön. 
 
4.  Yhdessä liikkuen  (LP4) 
 
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja 
elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta 
liikuntamuodosta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön. 
 
5.  Kuntoliikunta  (LP5) 
 
Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja 
seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Kurssi koostuu 
yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. Opiskelijat voivat laatia oman henkilökohtaisen 
liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan joko itsenäisesti tai ryhmässä. Opettaja tarkentaa 
sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
6.  Maila- ja pallopelit I  (LP6) 
 
Kurssin tavoitteena on kehittää eri maila- ja pallopelien tietoja, taitoja ja harrastuneisuutta. 
Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön 
 
7.  Maila- ja pallopelit II  (LP7) 
 
Kurssin tavoitteena on kehittää eri maila- ja pallopelien tietoja, taitoja ja harrastuneisuutta. 
Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön 
 
SOVELTAVAT KURSSIT 
 
8.  Yhdessä liikkuen/ vanhat tanssit  (LP8) 
 
Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painottuu 
opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin sisältö on vanhat tanssit tai jokin muu yhdessä 
toteutettava liikunta 
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9.  Harrasteliikunnankurssi I  (LP9) 
 
Kurssin tavoitteena on edistää oppilaan omatoimista liikunnan harrastamista. Kurssin voi suorittaa 
osallistumalla esim. opiskelijaurheilutoimintaan, kerhotoimintaan, projektiliikuntaan ja toimitsija 
ja tuomaritehtäviin 
 
10.  Harrasteliikunnankurssi II (LP10) 
 
Kurssin tavoitteena on edistää oppilaan omatoimista liikunnan harrastamista. Kurssin voi suorittaa 
osallistumalla esim. opiskelijaurheilutoimintaan, kerhotoimintaan, projektiliikuntaan ja toimitsija 
ja tuomaritehtäviin 
 
11.  Liikunnan diplomikurssi  (LP11) 
 
Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, erityisosaamisesta sekä 
harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arviointikohteina ovat myös opiskelijan liikuntatiedot 
sekä hänen kykynsä arvioida omien liikunnan oppimisprosessien lisäksi liikunnan merkitystä. 
Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia, joista 
yksi voi olla liikunnan lukiodiplomikurssi. 
 
Sisältö 

1. Liikuntakykyisyys: mitataan erillisillä testeillä 
2. Liikuntatiedot: esitetään opiskelijan tekemän tutkielman avulla 
3. Erityisosaaminen: taidot arvioidaan opiskelijan antaman näytön perusteella hänen 
valitsemassaan lajissa 
4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot 
5. Portfolio: opiskelija kuvaa liikuntaharrastustaan sekä osallistumistaan koulun 
liikuntatoimintaan portfoliossa. 
 
 
Tytöt 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja taitoja ja tietoja sekä annetaan 
mahdollisuus tutustua uusiin lajeihin. Tarvittaessa opetusta eriytetään opiskelijalähtöisesti. 
Kurssien suunnittelussa tulee ottaa huomioon vuodenajat niin, että pakollisten kurssien aikana 
pyritään harjoittamaan kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa. Opetuksessa tulee 
korostaa liikunnan vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelussa huomioidaan turvallisuus 
ryhmiä muodostettaessa. 
 
1.  Taitoa ja kuntoa  (LT1) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  jatkaa peruskoulussa opittujen liikuntataitojen syventämistä ja harjoittamista 
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•  saa ohjausta monipuoliseen liikuntaan 
•  saa myönteisiä liikuntakokemuksia 
•  tutustuu mahdollisuuksien mukaan uusiin liikuntalajeihin 
•  ymmärtää monipuolisen fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteet ja toimii terveyttä,  
   hyvinvointia ja turvallisuutta edistävästi. 
 
Keskeiset sisällöt 

•  fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi 
•  lihashuolto ja rentoutus 
•  sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit 
•  voimistelu eri muodoissaan 
•  tanssi eri muodoissaan 
•  talviliikunta 
•  uinti ja vesipelastus 
•  yleisurheilu 
•  suunnistus ja luontoliikunta 
 
2.  Liikuntaa yhdessä ja erikseen  (LT2) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  monipuolistaa lajitaitojaan ja –tietojaan 
•  saa perustiedot kunto-ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen 
•  saa ohjausta henkilökohtaisen, terveyttä edistävän liikuntaharrastuksen aktivoimiseen 
•  oppii vastuulliseen toimintaan itsenäisesti ja ryhmässä 
•  oppii arvostamaan ja ylläpitämään terveyttä ja työkykyä 
•  kehittyy sosiaalisessa kanssakäymisessä. 
 
Keskeiset sisällöt 

•  fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus 
•  sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit 
•  voimistelu eri muodoissaan 
•  tanssi eri muodoissaan 
•  talviliikunta 
•  kuntouinti ja vesiliikunta 
•  luontoliikunta 
•  jokin uusi liikuntalaji 
 
SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
Kurssien tavoitteena on opiskelijalähtöisyyden korostuminen, yhteistoiminnallisuuden 
edistäminen ja koulun yhteishengen vahvistaminen. Syventävien kurssin sisältöjen tarkentaminen 
tapahtuu opiskelijoiden kanssa yhdessä. 
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3.  Virkisty liikunnasta  (LT3) 
 
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja 
elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikunta-
muodosta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön. 
 
4.  Yhdessä liikkuen  (LT4) 
 
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja 
elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikunta-
muodosta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön. 
 
5.  Kuntoliikunta  (LT5) 
 
Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja 
seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Kurssi koostuu 
yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. Opiskelijat voivat laatia oman henkilökohtaisen 
liikunta-suunnitelman kurssille, joka toteutetaan joko itsenäisesti tai ryhmässä. Opettaja tarkentaa 
sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
6.  Liikunnan uudet tuulet I  (LT6) 
 
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilaita uusiin lajeihin ja suunnitella liikuntaohjelma 
oppilaiden toiveiden mukaan.. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin 
sisällön. 
 
7.  Liikunnan uudet tuulet II  (LT7) 
 
Kurssin tavoitteena on. tutustuttaa oppilaita uusiin lajeihin ja suunnitella liikuntaohjelma 
oppilaiden toiveiden mukaan. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin 
sisällön. 
 
SOVELTAVAT KURSSIT 
 
8.  Yhdessä liikkuen/ vanhat tanssit  (LT8) 
 
Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painottuu 
opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin sisältö on vanhat tanssit tai jokin muu yhdessä toteutet-
tava liikunta 
 
9.  Harrasteliikunnankurssi I  (LT9) 
 
Kurssin tavoitteena on edistää oppilaan omatoimista liikunnan harrastamista. Kurssin voi suorittaa 
osallistumalla esim. opiskelijaurheilutoimintaan, kerhotoimintaan, projektiliikuntaan ja toimitsija 
ja tuomaritehtäviin 
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10.  Harrasteliikunnankurssi II  (LT10) 
 
Kurssin tavoitteena on edistää oppilaan omatoimista liikunnan harrastamista. Kurssin voi suorittaa 
osallistumalla esim. opiskelijaurheilutoimintaan, kerhotoimintaan, projektiliikuntaan ja toimitsija 
ja tuomaritehtäviin 
 
11.  Liikunnan diplomikurssi  (LT11) 
 
Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, erityisosaamisesta sekä 
harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arviointikohteina ovat myös opiskelijan liikunta-tiedot 
sekä hänen kykynsä arvioida omien liikunnan oppimisprosessien lisäksi liikunnan merkitystä. 
 
Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia, joista 
yksi voi olla liikunnan lukiodiplomikurssi. 
 
Sisältö: 

1. Liikuntakykyisyys: mitataan erillisillä testeillä 
2. Liikuntatiedot: esitetään opiskelijan tekemän tutkielman avulla 
3. Erityisosaaminen: taidot arvioidaan opiskelijan antaman näytön perusteella hänen 
valitsemassaan lajissa 
4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot 
5. Portfolio: opiskelija kuvaa liikuntaharrastustaan sekä osallistumistaan koulun 
liikuntatoimintaan portfoliossa. 
 
Aihekokonaisuudet 

 ihmisenä kasvaminen 
Liikunnanopetus tarjoaa niin fyysisiä, psyykkisiä kuin sosiaalisiakin tietoja ja taitoja, joiden 
avulla opiskelija oppii ymmärtämään ja arvioimaan omaa ainutkertaisuuttaan. Eri pelien kautta 
hän oppii noudattamaan sääntöjä ja erottamaan oikean väärästä. Myös ryhmässä toimiminen 
harjaannuttaa suvaitsevaisuuteen ja hyväksymään erilaisuutta. Omat liikunnalliset mahdolli-
suudet tunnistaessaan hän oppii kehittämään itseään pitkäjänteisesti sekä huomioimaan omat 
ja muiden liikunnalliset kyvyt. 

 kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Opiskelija tietää suomalaisen liikunnan ”perinnelajit” ja arvostaa niitä osana alkuperäistä, 
suomalaista liikuntakulttuuria ja – identiteettiä. Tutustuessaan kansainvälisiin urheilu- ja 
liikuntalajeihin, opiskelija oppii arvostamaan liikuntakulttuurin moninaisuutta ja ymmärtämään 
niiden merkitystä eri yksilöille ja yhteisöille. Opiskelija saa valmiudet osallistua joihinkin 
suomalaisiin, eurooppalaisiin ja muun maailman liikuntalajeihin kansainvälisessä yhteistyössä. 

 viestintä- ja mediataidot 
Liikunnan avulla opiskelija saa valmiuksia ilmaista ja toteuttaa itseään monipuolisesti. 
Opiskelija oppii sanallista ja sanatonta viestintää. Myös ilon ja surun sekä onnistumisen ja 
epäonnistumi-sen viestit opettavat opiskelijata tulkitsemaan, vertailemaan, hyödyntämään ja 
valikoimaan eri viestien sisältöjä. 
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Opiskelija osaa käyttää viestinnän ja median eri välineitä liikunnan tietojen hankkimiseen. Hän 
oppii suhtautumaan kriittisesti niiden rooleihin ja vaikutuksiin sekä suhteuttamaan ne 
todellisuuteen. 

 osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Liikuntatunneilla opiskelija tutustuu yhteiskuntamme tarjoamiin julkisiin ja yksityisiin 
liikuntapalveluihin. Näin hän oppii ja uskaltaa asioida liikunnan eri suorituspaikoissa vapaa-
aikanakin. Liikunnassa opiskelija oppii huolehtimaan niin omista, toisten kuin yhteisistä 
liikuntavarusteista. Parhaansa yrittäminen, itsensä voittaminen ja ”reilun pelin” -hengen 
noudattaminen opettavat yritteliäisyyteen ja pitkäjännitteisyyteen sekä arvioimaan omaa 
toimintaansa ja sen seurauksia. 

 vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Opiskelija ymmärtää liikunnallisen elämäntavan merkityksen oman, muiden ja yhteiskunnan 
hyvinvoinnin kannalta. Opiskelija oppii hyötyliikunnan merkityksen arjen eri valinnoissa. 
Opiskelija osaa kantaa vastuuta liikuntatilojen siisteydestä ja energiankulutuksesta (sähkö, 
vesi). Opiskelija tekee terveellisiä ja kestäviä valintoja niin nestetasapainon säilyttämisen kuin 
ravinnonkin suhteen. 

 turvallisuus ja liikenne 
Opiskelija ymmärtää asianmukaisten liikuntavarusteiden merkityksen yleisen turvallisuuden ja 
oman hyvinvoinnin kannalta. Hän oppii käyttämään eri liikuntavälineitä asianmukaisesti ja 
turvallisesti. Hän ymmärtää kannustavan ja positiivisen asenteen luovan hyvää ja turvallista 
työskentelyilmapiiriä. Opiskelija oppii ensiaputaitoja ja ymmärtää lihashuollon, oikean 
ravinnon ja levon merkityksen osana turvallisuutta. Hän oppii arvostamaan päihteetöntä 
elämäntapaa. Opiskelija hyväksyy motorisesti lahjakkaiden ja ei-lahjakkaiden eron: ei hauku, ei 
käyttäydy väkivaltaisesti tai ylimielisesti. Liikunnan eri suorituspaikoille siirryttäessä opiskelija 
oppii liikennesääntöjä, käyttämään eri liikennevälineitä ja liikkumaan turvallisesti liikenteessä.  

 ihminen ja teknologia 
Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti uusimpia liikuntavälineitä ja tietää niiden toiminta- ja 
vaikutusmekanismin. Hän osaa tehdä valintoja uusimpien teknisten liikuntavälineiden 
tarpeellisuudesta ja hyödystä. Tietotekniikan avulla opiskelija osaa etsiä liikuntatietoja.  

 
 

7.20 Terveystieto 
 
Tavoitteet 

Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 
 ymmärtää työ- ja toimintakyvyn, turvallisuuden sekä sairauksien ehkäisyn ja terveyden 

edistämisen merkityksen 
 osaa käyttää terveyden edistämiseen, terveyteen ja sairauteen liittyviä keskeisiä käsitteitä  
 ymmärtää sairauksien, erityisesti kansantautien ja tartuntatautien, ehkäisyn merkityksen ja 

tuntee niiden keskeisiä ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksia yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta  
 pohtii terveyttä koskevia arvokysymyksiä ja osaa perustella omia valintojaan ja oppii 

arvostamaan terveyttä voimavarana sekä edistämään terveyttä  
 tuntee kansanterveyden historiallista kehitystä ja väestöryhmien välisten terveyserojen 

syntyyn vaikuttavia tekijöitä  
 tuntee terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalveluja sekä kansanterveyteen liittyvää 

kansalaistoimintaa  
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 perehtyy terveyttä koskevan tiedon hankintamenetelmiin sekä osaa kriittisesti arvioida ja 
tulkita terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa ja erilaisia terveyskulttuuriin liittyviä ilmiöitä. 

 
 
Arviointi 

Arvioinnissa korostetaan terveyttä ja sairautta koskevan tiedon ymmärtämistä ja soveltamista. 
Huomio kiinnitetään siihen, miten opiskelija osaa käyttää ja yhdistää erilaisiin lähteisiin 
perustuvaa tietoa. Arvioinnin kohteena on opiskelijan valmius terveyttä ja sairautta koskevaan 
eettiseen arvopohdintaan ja taito perustella omia terveysvalintoja sekä taito arvioida yhteisössä 
tehtyjä terveyttä ja sairautta koskevia ratkaisuja. Terveystiedon arvioinnissa voidaan käyttää 
kurssikokeita, yksilö- ja ryhmätehtäviä, esitelmiä, pienimuotoisia kartoituksia ja tutkimuksia sekä 
toiminnallisia tehtäviä. 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
 
1.  Terveyden perusteet  (TE1) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
 tuntee fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn sekä työ- ja muuhun 

turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista omassa 
elämäntavassaan ja ympäristössään 

  tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien ehkäisyn merkityksen yksilön ja 
yhteiskunnan näkökulmasta sekä oppii pohtimaan niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja 
yhteiskunnassa 

  tunnistaa terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä 
  osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia 

terveyskulttuuriin ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä terveysnäkökulmasta 
  tuntee keskeiset terveyden ja sosiaalihuollon palvelut. 
 
Keskeiset sisällöt 

 toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä: ravitsemus, uni, lepo ja kuormitus, terveysliikunta sekä 
terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelujen käyttö 

  työhyvinvointi, työturvallisuus, turvallisuus kotona ja vapaa-aikana, ympäristön terveys, 
sairauksien ja vammojen itsehoito, ensiapu ja avun hakeminen 

 seksuaaliterveys, parisuhde, perhe ja sukupolvien sosiaalinen perintö 
 kansantaudit ja yleisimmät tartuntataudit sekä niihin liittyvät riski- ja suojaavat tekijät ja niihin 

vaikuttaminen 
 sairauksien ja vammojen itsehoito, ensiapu ja avun hakeminen 
 terveyserot maailmassa, terveyseroihin vaikuttaviin tekijöihin tutustuminen 
  terveystietojen tiedonhankintamenetelmiä sekä terveyttä koskevan viestinnän, mainonnan ja 

markkinoinnin kriittinen tulkinta 
 
Arviointi: Kurssikoe, suulliset ja kirjalliset tehtävät sekä aktiivisuus kurssin aikana 
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SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
2.  Nuoret, terveys ja arkielämä  (TE2) 
 
Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja 
selviytymisen keinojen osalta. Eri sisältöalueiden avulla tarkastellaan terveysongelmia selittäviä 
kulttuurisia, psykologisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden tulkintoja. Lisäksi perehdytään 
käsitykseen itsestä ja muista fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Erityisesti korostetaan 
terveyden ylläpitoon liittyvää vastuullisuutta. Työskentelyssä korostuvat arvopohdinta, yksilö- ja 
ryhmäharjoitukset, draama ja sosiaalisten taitojen harjoittelu sekä keskustelu- ja argumentaatio-
taitoja kehittävät työmuodot. 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
 oppii tarkastelemaan elämäänsä aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmasta 
 osaa pohtia ja tarkastella terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja ja arvostuksia 
 osaa perustella omia valintojaan terveyden näkökulmasta ja arvioida elämäntapaan ja 

ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille  
 osaa arvioida terveyteen, elämäntapaan ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä 

hyvinvoinnille 
 
Keskeiset sisällöt 

 itsetuntemus, aikuistuminen, sosiaalisen tuen merkitys perheessä ja lähiyhteisössä 
  vanhemmuuteen ja perhe-elämään valmentautuminen  
 elämänilo, mielenterveyden ylläpitäminen ja jaksaminen, masennuksen ja kriisien 

kohtaaminen  
 ruoan terveydelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset merkitykset sekä painonhallinta, 

terveysliikunta, syömishäiriöt  
 fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, väkivallaton viestintä  
 seksuaaliterveys  
 terveysongelmia selittäviin kulttuurisiin, psykologisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja niiden 

tulkintoihin tutustuminen, esimerkiksi elämän mielekkyyden kokeminen, 
ruumiinkuva/kehollisuus, mielihyvä ja riippuvuudet nykyaikana  

 päihteet sekä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan että globaalista näkökulmasta 
 
Arviointi: Kurssikoe, suulliset ja kirjalliset tehtävät sekä aktiivisuus kurssin aikana 
 
3.  Terveys ja tutkimus  (TE3) 
 
Kurssilla perehdytään terveyden ja sairauden tutkimiseen sekä kuolleisuuteen, 
terveydenhuollossa ja itsehoitona toteutettaviin tavallisimpiin tutkimuksiin, niiden tulosten 
tulkintaan ja johto-päätöksiin. Lisäksi perehdytään pakollisen kurssin tavoitteita syventäen 
terveydenhuollon eri käytäntöihin, terveyspalvelujen tarjontaan sekä yksilön asemaan terveyden- 
ja sairaudenhoidossa.  
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Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
 osaa pohtia kansanterveystieteen ja ehkäisevän terveydenhuollon kehityksen päälinjoja 

kansallisesti ja maailmanlaajuisesti 
 osaa hankkia, arvioida ja tulkita terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimus- ja arkitietoa  
 toteuttaa pienimuotoisia terveys-/terveyskäyttäytymiskartoituksia omassa 

opiskeluympäristössään  
 osaa käyttää terveydenhuollon palveluja sekä tuntee asiakkaan ja potilaan oikeudet  
 osaa pohtia ja arvioida teknologisen kehityksen merkitystä terveyden ja turvallisuuden 

näkökulmasta. 
 
Keskeiset sisällöt 

 terveyden edistämiseen, sairauksien tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyviä eri aikakausien 
menetelmiä  

 terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden tutkiminen: fyysisen ja psyykkisen työ- ja 
toimintakyvyn mittaaminen, ergonomiamittaukset, työhyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät  

 terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen käytäntöjä, asiakkaan ja potilaan oikeudet  
 tutkimustiedon ja median terveydestä välittämien mielikuvien kriittinen lukutaito,  
 medikalisaatio 
 terveystottumusten arvioiminen ja seuranta sekä tutkimusten tekeminen 
 
Arviointi: Kurssikoe, suulliset ja kirjalliset tehtävät sekä aktiivisuus kurssin aikana 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
4. Terveystiedon abi-kurssi (TE 4) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
* osaa yhdistää eri kursseilta oppimansa tiedot kokonaiskuvaksi 
* ymmärtää terveyteen liittyvien ilmiöiden syy-seurasuhteita ja osaa pohtia niiden merkitystä 
* tietää, minkä tyyppisiä kysymyksiä terveystiedon yliopiskelijakirjoituksissa on ollut 
* tietää, mitä terveystiedon yliopiskelijakirjoitusvastauksilta odotetaan 
* oppii kehittämään vastauksiaan tavoitteiden suuntaisesti 
* tietää, miten yliopiskelijakirjoituksissa tulee toimia 
 
Keskeiset sisällöt 

* opiskelutekniikan kehittäminen 
* terveystietoon liittyvien keskeisten käsitteiden hallinta 
* oppiainerajat ylittäviin tehtäviin valmistautuminen 
* vastaustekniikan kehittäminen 
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SOVELTAVAT KURSSIT 
 
5. Terveystiedon soveltava kurssi (TE5) 
 
Terveystiedon soveltavan kurssin voi suorittaa monella eri tavalla. Esimerkiksi  
- käymällä Punaisen Ristin ensiapukoulutuksen 
- tekemällä terveystiedon aiheisiin soveltuvan tutkimuksen 
Kurssi voi koostua myös monesta pienemmästä suorituksesta, jotka voivat vaihdella vuosittain tai 
jotka voidaan räätälöidä myös yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden/ kiinnostusten kohteiden 
mukaisesti. Osasuorituksia voivat olla  
- vierailukäynnit (esimerkiksi apteekkiin, sairaalaan, vanhainkotiin) 
- koulun ulkopuoliset luennot (Studia generalia, HUSin kampuspäivä)  
- koululla käyvien vierailijoiden luennot tai työpajat 
- muualla tehdyt opintosuoritukset (kuten hygieniapassi). 
Arvioinnin perusteena voidaan käyttää esimerkiksi: tutkimusraportteja, oppimispäiväkirjoja, 
luentomuistiinpanoja, -tiivistelmiä, vierailuraportteja.  
Soveltavaa kurssia ei arvostella numerolla. Siitä saa suoritusmerkinnän.  
 
 

7.21 Opinto-ohjaus 
 
Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että 
opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin 
ja työelämään.  
 
Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävä jatkumo, jonka aikana 
opinto-ohjauksen kurssit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden hankkia perustiedot ja taidot, 
joiden varassa heidän on mahdollista suunnitella jatko-opintoja ja pohtia ammatillista 
suuntautumista. Valinta- tai muissa ongelmatilanteissa sekä päätöksentekotaitojensa 
kehittämiseksi opiskelijoiden tulee saada henkilökohtaista tai pienryhmäohjausta. 
Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijan tulee voida keskustella opintoihinsa, 
koulutusvalintoihinsa sekä ammatti- ja urasuunnitteluunsa, tulevaisuuteensa ja 
elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus käsitellä 
pienryhmissä asioita, jotka ovat muiden opiskelijoiden kanssa jaettavissa olevia ja joiden esille 
ottaminen ryhmässä on mielekästä. 
 
Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea ja auttaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita myös 
opintoihin liittyvissä käytännön kysymyksissä. 
 
Tavoitteet 

Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen siten, että 
hän pystyy suunnittelemaan oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa, tunnistamaan 
opiskeluunsa liittyviä ongelmia ja etsimään tietoa, miten hän saa apua näihin ongelmiin. 
Tavoitteena on, että opiskelija pystyy opiskelemaan täysipainoisesti koko lukion ajan, kykenee  
kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan sekä löytämään omat yksilölliset oppimisen tapansa ja 
vahvuutensa opiskelijana. 
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Opiskelijaa tulee ohjata hankkimaan tietoa ja hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologian 
tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee keskeiset jatkokoulutus- ja 
ammatinvalintaan liittyvät hakuoppaat ja muut tietolähteet sekä osaa käyttää tietoverkoissa 
olevaa informaatiota itsenäisesti jatko-opintoihin hakeutumisen tukena.  
 
Opiskelijaa tulee ohjata ja tukea elämänsuunnittelun ja -hallinnan taidoissa. Opiskelijan tulee 
saada ohjausta jatko-opintojen suunnittelussa ja päätöksenteossa siten, että hänellä on tietoa 
opiskeluvaihtoehdoista lukion jälkeen ja että hän tuntee toisen asteen ammatillisten oppilaitosten, 
ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen keskeisen koulutustarjonnan. Tarkoituksena on, että 
opiskelijalla on valmiudet hakeutua jatko-opintoihin välittömästi lukio-opintojen jälkeen. 
Tavoitteena on, että opiskelija pystyy ammatillisen suuntautumisen etsimisessä ja 
päätöksenteossa arvioimaan realistisesti omia edellytyksiään ja mahdollisuuksiaan opintojen eri 
vaiheissa. Tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee lukio-opintojaan ja tekee valintojaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen koko ajan huomioon jatko-opintosuunnitelmansa.  
 
Opinto-ohjauksen tehtävänä on välittää tietoa työ- ja elinkeinoelämästä sekä yrittäjyydestä. 
Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tutustua eri ammatteihin ja työelämään sekä opiskeluun 
muissa oppilaitoksissa. Opiskelijaa tulee ohjata siten, että hän osaa etsiä tietoa muiden maiden 
tarjoamista opiskelumahdollisuuksista ja työskentelystä ulkomailla. 
 
Pakollinen kurssi opetetaan hajautetusti kolmen vuoden aikana. Ensimmäisenä vuonna opinto-
ohjaus tunteja on ensimmäisessä ja neljännessä jaksossa. Niitä pidetään yhteensä 2/5 osaa kurssin 
tunneista. Ensimmäisen vuoden sisältöjä: lukio-opinnot, opiskelutekniikka, yo-tutkinto sekä 
seuraavan vuoden kurssivalinnat.Toisena vuonna tunteja pidetään kolmannessa jaksossa yhteensä 
1/5 osa kurssista. Toisen vuoden sisältöjä: Yo-tutkinto ja sen hajauttaminen sekä seuraavan 
vuoden kurssivalinnat. Kolmantena vuotena tunteja on ensimmäisessä ja kolmannessa jaksossa 
yhteensä 2/5 osa kurssia. Kolmannen vuoden sisältöjä: Yo-tutkinto, lukion päättötodistus sekä 
jatko-opiskelupaikat.Tämän lisäksi opinto-ohjaustunteja pidetään ensimmäisenä koulupäivänä 
kaksi tuntia kullekin vuosiluokalle. Näillä tunneilla tehdään mm. vuoden lukujärjestys. Opinto-
ohjaus kurssin suoritusmerkinnän saaminen edellyttää myös osallistumista 
ryhmänohjaustuokioihin/-tunteihin. 
 
Syventävä kurssi tarjotaan hajautetusti toisena lukuvuonna kahden – kolmen jakson aikana. 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
 
1.  Koulutus, työ ja tulevaisuus  (OP1) 
 
Opinto-ohjauksen pakollisen kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen 
aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja 
taidot. Kurssiin liittyen järjestetään tutustumista työelämään sekä toisen ja korkea-asteen 
koulutuspaikkoihin.  
 
Opinto-ohjauksen kurssilla käsitellään kaikille opiskelijoille yhteisiä, lukio-opintoihin, 
ylioppilastutkintoon, jatko-opintoihin ja ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä sekä 
kulloinkin lukio-opintojen kannalta ajankohtaisia asioita. 
 



 155 

Keskeiset sisällöt 

• opintojen rakentuminen ja omien opiskelutaitojen kehittäminen 
• itsetuntemus 
• omien toimintamallien ja vahvuuksien tunnistaminen 
• työelämätietous 
• ylioppilastutkinto 
• ammatillinen suuntautuminen ja jatko-opintojen pohtiminen 
• jatko-opintoihin hakeutuminen 
• työelämään siirtyminen 
 
SYVENTÄVÄ KURSSI 
 
2.  Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta  (OP2) 
 
Opinto-ohjauksen syventävän kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijan 
opiskeluvalmiuksia, parantaa hänen itsetuntemustaan ja ohjata häntä perehtymään 
jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin kysymyksiin, joihin muussa 
ohjauksessa ei ole mahdollista syventyä. Kurssin puitteissa voidaan tutustua mahdolliseen jatko-
opiskelupaikkaan. 
 
Opetussuunnitelmassa määritellään opinto-ohjauksen syventävän kurssin tavoitteet ja keskeiset 
sisällöt kunkin koulun opiskelijoiden keskeisten tarpeiden pohjalta painottaen alueellisen työ- ja 
elinkeinoelämän kysymyksiä, itsetuntemusta ja opiskelun taitoja tai ammatti- ja urasuunnittelua 
tai  
käsitellen kaikkia osa-alueita yhdessä. 
 
Aihekokonaisuudet 

 aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
- yrittäjä ammattivaihtoehtona 

 hyvinvointi ja turvallisuus 
- ammatinvalinnan merkitys hyvinvoinnissa 

 kestävä kehitys 
- osaa toimia jatko-opinnoissa ja ammatissa kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti 

 kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
- opiskelu ja työnteko ulkomailla 

 teknologia ja yhteiskunta 
- teknologian hyödyntämisen merkitys opiskelussa ja työelämässä 

 viestintä ja mediaosaaminen 
- viestintätaitojen hallinnan merkitys työn- ja opiskelupaikan haussa sekä työelämässä, 
- monipuolisten välineiden käytön merkitys työelämässä ja opiskelussa. 

 
7.22 Tietotekniikka 
 
Kaikki kurssit ovat yleislukiossa soveltavia ja matematiikkalukiossa syventäviä. Kurssien 
suoritusjärjestys on vapaa, kuitenkin kursseilla AT2 – AT9 oletetaan kurssin AT1 asiat osatuiksi. 
Ohjelmoinnin harjoitustyön voi pääsääntöisesti suorittaa vasta ohjelmoinnin peruskurssien 
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jälkeen (poikkeuksista sovitaan opettajan kanssa). Arvostelussa voidaan käyttää numeroarviointia 
tai suoritusmerkintää. 
 
1.  Alkeiskurssi  (At1) 
 
Alkeiskurssi on tarkoitettu tietokonetta vähän tai ei yhtään käyttäneille. Kurssi suoritetaan 
tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, piirto-ohjelmien ja sähköpostin harjoituksilla. Laajuus 1 
kurssi. 
 
2.  Tietotekniikan työpajakurssi  (At2) 
 
Kurssilla työstetään tutkielma/laajahko esitelmä tms. muuhun oppiaineeseen tietotekniikan 
keinoin tai tehdään julkaisu, esim. lehti joko paperille tai webbiin. Lisäksi kurssiin kuuluu 
näyttökoe esitys-grafiikasta ja tarvittaessa harjoituksia sitä varten. Laajuus 1 kurssi. 
 
3.  www-sivukurssi  (At3) 
 
Kurssilla tehdään omat www-sivut. Kurssilla pidetään työpäiväkirjaa ja tehdään dokumentaatio 
sivuista. Kurssimerkinnän voi saada myös esim. koulun kotisivujen ylläpidosta, www-sivuprojektiin 
osallistumisesta tms. 
 
4.  @- ja A-kortti  (At4) 
 
Laajuus 1 - 3 kurssia. Tieken tietotekniikan käyttäjän @-kortin suoritus (3 pakollista koetta ja 1 
valinnainen osio), laajuus 2 kurssia. Täydentämällä @-kortti A-kortiksi saa yhden lisäkurssin. Jos 
@-kortin suoritus jää kesken, voi vähintään kahden kokeen hyväksytystä suorittamisesta saada 
yhden kurssin. Korttien (@- ja/tai A) kaikki kokeet hyväksytysti suorittanut opiskelija saa 
suorituksesta erillisen todistuksen. 
 
5.  Java-ohjelmoinnin peruskurssi  (At5) 
 
Kurssilla perehdytään ohjelmoinnin perusrakenteisiin ja ohjelmien dokumentoinnin perusperi-
aatteisiin. Kurssi suoritetaan pakollisilla harjoituksilla ja kirjallisella loppukokeella. 
 
6.  Java-ohjelmoinnin jatkokurssi  (At6) 
 
Jatketaan siitä, mihin AT5 päättyi. 
 
7.  Ohjelmoinnin harjoitustyö  (At7) 
 
Kurssilla tehdään laajahko harjoitustyö opettajan antamasta aiheesta. Kurssi on tarkoitettu 
itsenäisesti suoritettavaksi. Merkinnän saamiseksi opiskelijan tulee palauttaa toimiva ohjelma 
levykkeellä, ohjelmakoodi sekä riittävän laaja dokumentointi ohjelmasta. Lisäksi opiskelijan tulee 
pyydettäessä selostaa ohjelman koodin rakennetta ja toimintaperiaatetta. 
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8.Ohjelmoinnin jatkokurssi (At8, At9) 
 
Kurssit suoritetaan Teknillisessä korkeakoulussa tai Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteiden 
laitoksella. Molempien kurssien lukio-opintoihin hyväksi luettava laajuus on yksi kurssi. 
Mahdolliset kurssimaksut opiskelija maksaa itse. 
 
 

7.23 Tähtitiede 
 
Kaikki kurssit ovat soveltavia. Arvostelussa voidaan käyttää numeroarviointia tai suoritus-
merkintää. 
 
1.  Tähtitietoa  (Tä1) 
 
Maailmankaikkeus (ei sisällä matemaattista osuutta). 
 
2.  Tähtitiede  (Tä2) 
 
Kurssilla tutustutaan tähtitieteen peruskäsitteisiin ja astrofysiikkaan.  

 

Kurssin sisältöjä ovat mm. tähtitieteen historia, ajanlasku ja kalenterit, havaintolaitteet ja 

kaukoputket. Lisäksi käydään läpi tähtitaivaan erilaisia kohteita, sähkömagneettisen säteilyn eri 

spektrialueet, Maa ja Kuu -systeemi, aurinkokunta, tähdet ja galaksit. Käsitellään myös 

astrobiologiaa ja kosmologiaa, raketteja ja rakettifysiikkaa, avaruuden valloitusta. Tutustutaan 

lyhyesti myös Einsteinin teorioihin, tähtitieteen havaintojen käsittelyyn ja kuvien koostamiseen. 

Kurssi ei edellytä esitietoja tähtitieteestä.  

 

7.24 Ilmaisutaito 
 
Ilmaisutaito on valinnainen aine, jonka kaikki kurssit ovat soveltavia. 
 
1.  Ilmaisutaidon peruskurssi  (It1) 
 
Ilmaisutaidon perusharjoitusten avulla tutustutaan sanalliseen ja sanattomaan viestintään sekä 
kokonaisilmaisuun (rentoutus-, hengitys- ja äänenkäyttöharjoituksia, keskittymis- ja 
kontaktiharjoituksia, improvisaatioita). Kurssin keskeinen tavoite on esiintymisjännityksen 
vähentäminen ja opiskelijan oman ilmaisun vapauttaminen. 
 
2.  Ilmaisutaidon produktiokurssi  (It2) 
 
Kurssi on It1:n jatkokurssi. Kurssin kuluessa valmistetaan esitys, jonka kaikkiin työvaiheisiin 
opiskelijat itse osallistuvat (roolityön lisäksi oppilaalla voi olla tehtävä lavastuksen, puvustuksen, 
musiikin, tanssin tai dramaturgian alalta). 
 
 

7.25 Opiskelijakunta- ja tutortoiminta 
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Aktiivisesta toiminnasta lukion opiskelijakunnassa tai ensimmäisen vuoden opiskelijioden 
tutorina/ opastajana toimimisesta on mahdollista saada kurssisuoritus (S). Yhden vuoden 
täysipainoisesta työskentelystä saa yhden kurssin. Merkinnän antaa lukion opiskelijakunnan 
ohjaava opettaja tai lukion opinto-ohjaaja. Työskentelyyn liittyy koulutusjakso. 
 
 

7.26 Kansainvälinen toiminta 
 
Kansainvälisen toiminnan alueella järjestetään kansainvälisyyskurssi, joka on soveltava kurssi. 
Kurssiin sisältyy vierailu yhteen koulun eurooppalaisista yhteistyökouluista. Kurssilla valmistellaan 
vierailua, tehdään yhteistyötä ja tutustutaan kontaktikoulun opiskelijoihin. Kurssiin sisältyy 
tietopaketti Euroopan Unionista ja kurssilla opiskelija saa tietoa opiskelumahdollisuuksista 
Euroopassa. 
 

7.27 Autokoulu 
 
Kurssimerkinnän (S) saa lukion opinto-ohjaajalta autokoulun suorittamisen jälkeen. 
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8 LUKU   MATEMATIIKKALUKIO 
 
Matematiikkalukion opinto-ohjelma rakentuu matematiikan, luonnontieteiden ja äidinkielen 
opetuksen ympärille. Muita aineita opiskelijat voivat valita yleislukion kurssivalikoimasta.  
 
Koska matematiikkalukion tuntijako painottuu matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin, on 
opiskelijan valinnanmahdollisuuksia lisätty vähentämällä eräiden muiden aineiden pakollisuutta. 
Tuntijakoon on sisällytetty valmiiksi kuuden pakollisen kurssin huojennus. Lisäksi on mahdollisuus 
anoa vapautusta kahdesta muusta pakollisesta kurssista. Tuntijakoa laadittaessa on pyritty myös 
siihen, että opiskelijat voivat keskittyä oman painotusalueensa opiskeluun ja valita vapaaehtoisia 
kursseja sitä mukaa kuin kiinnostus herää ja kurssin valinta työmäärän kannalta tuntuu järkevältä. 
 
Opiskelijan toivotaan kahden ensimmäisen vuoden aikana kumpanakin vuonna valitsevan 
vähintään 30 opiskeltavaa kurssia. 
 
Matematiikkaa opiskellaan ensimmäisenä vuonna vähintään kuusi kurssia. Lisäksi myös 
ensimmäisenä vuonna opiskelijalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua joillekin painotusalueen 
syventäville tai soveltaville kursseille.  
 
Matematiikassa ensimmäisenä tavoitteena on, että matematiikkalukion käynyt opiskelija saa hyvät 
matematiikan perustiedot, edellytykset menestyä yo-kirjoituksissa ja päästä jatko-opintoihin. 
Toisena tavoitteena on matematiikan harrastaminen. Runsas kurssitarjonta tekee mahdolliseksi 
matemaattisiin ja luonnontieteellisiin aineisiin perustuvan harrastus- ja kesäkoulutoiminnan. 
Kolmantena tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia osallistua matemaattisten aineiden 
kilpailutoimintaan ja kilpailuvalmennukseen. 
 
Yleiskuvan matematiikan kurssien sijoittelusta saa oheisesta kaaviosta, jossa on kerrottu 
pääpiirteittäin matematiikan opiskelun eteneminen kolmen vuoden aikana. Lisäksi kurssit Maa16 
ja Maa17 opetetaan jaksoissa 1 – 4 maanantai-iltaisin klo 16 jälkeen (niin sanottu 
matematiikkamaanantai). Kurssien sisältöjä ja sijoittumista lukujärjestykseen kehitetään jatkuvasti. 
 
 1.jakso 2.jakso 3.jakso 4.jakso 5.jakso 

1.vuosi Maa1 

Maa15 

Maa2 Maa3 

Maa11 

Maa4 Maa7 

Maa18/Maa23 

2.vuosi Maa8 

Maa6 

Maa9 

Maa19/Maa21 

Maa10 

Maa20/Maa26 

Maa12 

Maa5 

Maa13 

Maa23/Maa18 

3.vuosi Maa14     

 
Esimerkkeinä varsinaisten oppituntien ulkopuolisesta toiminnasta mainittakoon Lapin kesäkoulu, 
CERN-vierailut sekä opettajien ja entisten matematiikkalukiolaisten järjestämät matematiikan yöt. 
 
Koulu tarjoaa hyvät mahdollisuudet osallistua mm. esittävän musiikin ja liikunnan harrastuksiin. 
Luonnontieteiden opiskelua voi tehostaa osallistumalla työkursseille. Opetusohjelmaan kuuluu 
myös tähtitieteen kurssi. 
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8.1 Yleiset tiedeopinnot 

 
Matematiikkalukion pakolliseen ohjelmaan kuuluvat yleiset tiedeopinnot valmentavat itsenäisen 
tutkimuksen tekoon ja ohjaavat tieteellisiin työtapoihin. 
 
Pakolliset kurssit 
 
Seminaari (Ti1) 
 
Kurssin tavoitteena on opettaa tieteellistä ajattelua ja tukea itsenäisesti toteutettavan tutkielman 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
 
Kurssi opetetaan kahdessa osassa. Toisen lukiovuoden keväällä perehdytään tieteen työtapoihin, 
valitaan tutkimukselle aihe ja laaditaan tutkimussuunnitelma. Kurssin toisessa osassa kolmannen 
lukiovuoden syksyllä opetellaan tieteellistä kirjoittamista ja esitellään oman tutkimuksen tuloksia 
seminaariesitelmässä. 
 
Tutkielma (Ti2) 
 
Itsenäisesti suoritettavat pieni tieteellinen tutkimus. Työn aihe voi liittyä mihin alaan hyvänsä, 
esimerkiksi matematiikkaan, luonnontieteisiin, historiaan tai kirjallisuuteen. Myös omat keksinnöt 
ja vastaavat projektit käyvät. Työssä ohjaa ja tukee ohjaava opettaja. 
 
Soveltavat kurssit 
 
Vierailuluennot (Ti3) 
 
Kurssin voi suorittaa osallistumalla lukion kuluessa erilaisille tieteellisille tai muuten 
informatiivisille luennoille, kuten Tieteen päiville, yritysvierailuille, koululla vierailevan 
asiantuntijan luennoilla ja niin edelleen. Opiskelija pitää itse kirjaa suorituksista, ja opettaja kuittaa 
suorituksen hyväksytyiksi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 
 

8.2 Matematiikka 
 
Matematiikan opetuksen tavoitteet 
 
Matematiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 
• tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn ja oppii sitä kautta luottamaan omiin matemaattisiin 
kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa 
• rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toimintaan, ratkaisujen keksimiseen sekä niiden kriittiseen 
arviointiin 
• ymmärtää ja osaa käyttää matematiikan kieltä, kuten seuraamaan matemaattisen tiedon 
esittämistä, lukemaan matemaattista tekstiä, keskustelemaan matematiikasta, ja oppii 
arvostamaan esityksen täsmällisyyttä ja perustelujen selkeyttä 
• oppii näkemään matemaattisen tiedon loogisena rakenteena 
• kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan 
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• harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle ominaisella tavalla, tottuu tekemään otaksumia, 
tutkimaan niiden oikeellisuutta ja laatimaan perusteluja sekä arvioimaan perustelujen pätevyyttä 
ja tulosten yleistettävyyttä, 
• harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita ja hyödyntämään erilaisia ratkaisu-
strategioita 
• osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja 
tietolähteitä. 
• saa mahdollisuuden kehittää matemaattisia taitojaan kukin kykyjensä mukaan jopa korkeakoulu-
tasolla 
 
Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan valtakunnalliseen ja kansainväliseen kilpailutoimintaan. 
 
Arviointi 

Matematiikan opetuksessa arvioinnin tulee kehittää opiskelijan kykyä esittää ratkaisuja, tukea 
opiskelijaa matemaattisten käsitteiden muodostamisprosessissa ja arvioida kirjallista esitystä sekä 
opettaa opiskelijalle oman työnsä arvioimista. Osaamisen arvioinnissa kiinnitetään huomio 
laskutaitoon, menetelmien valintaan ja päätelmien täsmälliseen ja johdonmukaiseen 
perustelemiseen. 
 
Matematiikan opintojen etenemistä arvioidaan vuosittain. Tällöin "heikosti" menneitä kursseja 
suositellaan suoritettavaksi uudestaan. Samalla pyritään löytämään kullekin opiskelijalle 
sopivimmat kurssit matemaattisissa aineissa jatko-opintoja ajatellen. 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
Funktiot ja yhtälöt (MAA 1) 
Kurssilla kerrataan yhtälön ratkaisua ja prosenttilaskentaa, verrannollisuutta sekä neliöjuuren ja 
potenssin laskusääntöjä. Kurssilla opetetaan potenssi- ja eksponenttifunktio, potenssiyhtälön 
ratkaiseminen sekä juuret ja murtopotenssi. 
 
Polynomifunktiot (MAA 2) 
Kurssilla kerrataan syventäen polynomilaskentaa. Kurssilla opetetaan ratkaisemaan toisen ja 
korkeamman asteen polynomiyhtälöitä sekä yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä. 
 
Geometria (MAA 3) 
Kurssilla kerrataan yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lause ja suorakulmaisen kolmion 
trigonometriaa. Kurssilla opetetaan sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien 
suorien geometriaa sekä kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja 
tilavuuksien laskemista. 
 
Analyyttinen geometria (MAA 4) 
Kurssilla kerrataan suoran yhtälö ja itseisarvo. Kurssilla opetetaan suoran, ympyrän ja paraabelin 
yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen sekä yhtälöryhmän ratkaiseminen. 
 
Vektorit (MAA 5) 
Kurssilla opetetaan vektoreiden perusominaisuudet ja laskutoimituksia, tutkimaan kuvioiden 
ominaisuuksia vektoreiden avulla sekä tutkimaan kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston 
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pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla. Opetellaan tutkimaan suoria ja tasoja 
kolmiulotteisessa koordinaatistossa. 
 
Todennäköisyys ja tilastot (MAA 6) 
Kurssilla kerrataan todennäköisyyttä ja jakaumia. Kurssilla opetetaan diskreetti ja jatkuva 
tilastollinen jakauma tunnuslukuineen, kombinatoriikan perusteita, klassinen ja tilastollinen 
todennäköisyys, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma 
sekä normaalijakauma. 
 
Derivaatta (MAA 7) 
Kurssilla opetetaan, rationaaliyhtälö ja –epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, 
polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivaatta ja polynomifunktion kulun 
tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. 
 
Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA 8) 
Kurssilla opetetaan juurifunktiot ja –yhtälöt, eksponenttifunktiot ja –yhtälöt, logaritmifunktiot ja –
yhtälöt, käänteisfunktio, yhdistetyn funktion derivaatta sekä juuri-, eksponentti- ja 
logaritmifunktioiden derivaatat. 
 
Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9) 
Kurssilla opetetaan trigonometristen funktioiden ominaisuuksia, trigonometristen yhtälöiden 
ratkaiseminen, trigonometristen funktioiden derivaatat sekä lukujonon käsite aritmeettinen ja 
geometrinen jono sekä jonojen summat. 
 
Integraalilaskenta (MAA 10) 
Kurssilla opetetaan integraalifunktion käsite, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty 
integraali sekä pinta-alan ja tilavuuden laskeminen ym. muita sovelluksia. 
 
Lukuteoria ja logiikka (MAA 11) 
Kurssilla opetetaan lauseen formalisoiminen ja totuusarvot, avoin lause ja kvanttorien käyttö, 
suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus, jakoyhtälö, alkuluvut, 
kokonaislukujen kongruenssi sekä Eukleideen algoritmi. 
 
Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA 12) 
Kurssilla opetetaan absoluuttinen ja suhteellinen virhe ja likiarvolaskujen tarkkuutta koskevat 
säännöt peruslaskutoimitusten tapauksessa, algoritmien muodostamista, Newtonin menetelmä ja 
iterointi, polynomien jakoyhtälö ja jakoalgoritmi, muutosnopeus ja pinta-ala sekä käyttämään 
nykyaikaisia matemaattisia välineitä. 
 
Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA 13) 
Kurssi syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemusta, 
täydentää integraalilaskennan taitoja ja soveltaa niitä muun muassa jatkuvien 
todennäköisyysjakaumien tutkimiseen sekä tutkii lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia. 
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Syventävät kurssit 
 
Kertaus (MAA14) 
Kurssien 1 – 13 kertaus ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen. 
  
Koulukohtaiset syventävät kurssit 

Matematiikan erikoiskurssit näkyvät todistuksessa omana kokonaisuutenaan. Kokonaisuudesta 
annetaan numeroarvosana vain, jos suoritettuna on kolme numerolla arvioitua kurssia. Muussa 
tapauksessa arvosanaksi tulee S (suoritettu). 

Harrastajan matematiikka (MAA15) 

Kurssin tavoitteena on perehdyttää lukion aloittavat opiskelijat matematiikan monimuotoisuuteen 
sekä ruokkia heidän mielikuvitustaan ja luovuuttaan. Lukio-oppimäärää syventävien aiheiden 
lisäksi käsitellään matemaattista ongelmanratkaisua. Kurssi opetetaan valtakunnallisten kurssien 1 
ja 2 rinnalla. 

Matematiikkamaanantai 1 ja 2 (MAA16 ja MAA17) 

Matematiikkamaanantai opetetaan maanantai-iltaisin varsinaisen koulupäivän jälkeen. Opetus on 
suunnattu kaikille matematiikkalukiolaisille ikätasosta riippumatta. Kurssilla käsitellään yksittäisiä 
lukio-oppimäärää syventäviä aiheita. Mahdollisia teemoja ovat esimerkiksi harppi ja viivain –
geometria, kilpailumatematiikka, fraktaalit, korkeammat tilaulottuvuudet, suhteellisuusteoria ja 
niin edelleen. 

Lukuvuoden aikana voi saada suorituksen kurssiin maa16 syksyllä ja kurssiin maa17 keväällä. 
Aiheet vaihtuvat vuosittain, joten kurssin voi useampana vuotena, jolloin sen suorituslaajuus on yli 
yksi kurssi. Suoritus läsnäolon perusteella. 

Matriisilaskenta (MAA18) 

Kurssi sisältää matriisilaskennan perusteet. Keskeisiä sisältöjä ovat lineaariset yhtälöryhmät, 
Gaussin eliminaatiomenetelmä, matriisin ja vektorien peruslaskutoimitukset, käänteismatriisi ja 
determinantti. Sovelluksina käsitellään todennäköisyyslaskentaa Markovin ketjuilla, pienimmän 
neliösumman käyriä ja analyyttistä geometriaa. 

Kurssi opetetaan joka toinen vuosi. 

Vaihtuva-aiheinen erikoiskurssi (MAA19) 

Syventävä matematiikan kurssi, jonka aihe määräytyy tarpeen mukaan. Aiheina on ollut menneinä 
vuosina muassa syventävää lukuteoriaa, matematiikan historiaa, Fourier-analyysia ja epäyhtälöitä. 

Kurssi opetetaan joka toinen vuosi. 
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Differentiaaliyhtälöt 1 (MAA20) 

Differentiaaliyhtälöiden perusteet: suuntakentät, separoituvat ja lineaariset differentiaaliyhtälöt, 
toisen kertaluvun differentiaaliyhtälö. Teoria kytketään käytäntöön luonnontiedesovellusten, 
erityisesti fysiikan kautta. 

Kurssi opetetaan joka toinen vuosi. 

Differentiaaliyhtälöt 2: matemaattinen mallinnus (MAA21) 

Kurssilla tutustutaan luonnonilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen tästä syntyvien 
differentiaaliyhtälöiden numeeriseen ratkaisemiseen tietokoneen avulla. Esimerkkejä poimitaan 
varsinkin biologiasta ja fysiikasta: populaatiomalleja, sairauksien leviämistä, lämmön johtumista, 
ilmanvastuksen alaista liikettä. Matematiikan puolelta käsitellään ainakin Eulerin menetelmä ja 
Runge-Kutta-menetelmä. 

Kurssi opetetaan joka toinen vuosi. Differentiaaliyhtälöt 1 ei ole esitietovaatimus. 

Talousmatematiikka (MAA22) 

Sama kuin lyhyen matematiikan valinnainen kurssi Mab7. 

Kompleksiluvut ja funktiot (MAA23) 

Kurssi sisältää kompleksiluvut ja niiden laskutoimitukset, syventävää polynomilaskentaa sekä 
tärkeimmät kompleksifunktiot. 

Kurssi opetetaan joka toinen vuosi. 

Klassinen geometria (MAA24) 

Kurssilla on kaksi tavoitetta: täsmälliseen todistustekniikkaan harjaantuminen sekä geometrian 
klassisiin tuloksiin tutustuminen. Keskeinen sisältö: perusgeometrian todistukset, harppi ja viivain 
–konstruktiot, kolmion merkilliset pisteet, pisteen potenssi, Cevan ja Menelaoksen lauseet, Eulerin 
suora, 9 pisteen ympyrä, homotetia ja inversio. 

Kurssi opetetaan joka toinen vuosi. 

Peliteoria (MAA25) 

Kurssilla perehdytään peliteorian alkeisiin ja joihinkin sovelluksiin. Sisältönä ovat täydellisen 
informaation pelit, nollasummapelit ja minimax-strategiat, ei-nollasummapelit ja Nashin 
tasapainot. Sovelluksia poimitaan pokerista, taloudesta ja varsinkin biologiasta (evolutiivisesti 
stabiilit strategiat). 

Kurssi opetetaan joka toinen vuosi. 
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Todennäköisyyslaskenta 2 (MAA26) 

Todennäköisyyslaskennan täydennys ja tilastotiede. Jakaumat, tilastolliset testit ja tilastollinen 
päätöksenteko, korrelaatio. 

Kurssi opetetaan joka toinen vuosi. 

Olympiavalmennus (MAA27) 

Tähän kurssiin saa suorituksia osallistumalla kilpamatematiikkavalmennukseen kansallisessa 
valmennuksessa (1 kurssi / 3 viikonloppua) tai ulkomailla. Suorituksen maksimilaajuus on viisi 
kurssia. 

Mallinnuskilpailu (MAA28) 

Kurssisuorituksen saa osallistumalla hyvällä kilpailutyöllä kansainväliseen MCM-
mallinnuskilpailuun (Mathematical Contest in Modeling). Kilpailu on tarkoitettu yliopisto-
opiskelijoille, mutta lukiolaisetkin hyväksytään mukaan. Kilpailu järjestetään vuosittain 
kevättalvella. 

Syventävä matematiikka 1 – 3 (MAA29, MAA30, MAA31) 

Näille numeroille merkitään suoritukset kursseista, joilla ei ole omaa vakinaista numeroa, koska ne 
eivät kuulu säännölliseen opetusohjelmaan. 
Suorituksia myönnetään esimerkiksi seuraavista: 

 yksittäiset korkeakoulutasoiset erikoiskurssit, jotka pitää ulkopuolinen asiantuntija 
 ylimääräinen kertaus 
 ulkomaiset leirikoulut esimerkiksi Venäjällä tai Unkarissa 
 yliopistolla suoritettujen opintojen hyväksiluku 

 
8.3 Fysiikka 
 
Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään 
ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. 
Tavoitteena on löytää luonnossa yleispäteviä lainalaisuuksia ja esittää ne matemaattisina malleina. 
Kokeellisuudella tuetaan opiskelijaa omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, luonnon-
tieteiden luonnetta ja luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. 
 
Opiskelija oppii tarkastelemaan luonnon rakenteita ja ilmiöitä, tiedostamaan ja tarkentamaan 
maailmankuvaansa hankkimansa uuden tiedon perusteella. Fysikaalisen tiedon lähteenä on 
ensisijaisesti ympäristö. Koulussa luonnontieteellisen tiedon lähteinä ovat lisäksi oppi- ja tietokirjat 
sekä digitaaliset tietokannat ja internet.  
 
Luonnontieteiden opiskelussa tiedon hankkimiseen käytetään kokeellisia menetelmiä, erilaisia 
tiedon lähteitä sekä tapoja käsitellä tietoa. Työskentelytapoina käytetään opiskelijoiden 
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omakohtaista työskentelyä, opettajan esittämiä demonstraatioita, simulointiohjelmia ja videoita 
sekä vierailuja esim. alan yrityksiin. 
 
Opiskelija harjaantuu kokeelliseen työskentelyyn, tiedon käsittelyyn ja sen luotettavuuden 
arviointiin. Fysiikan opiskelu kehittää opiskelijan kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja. 
 
Opetuksen tavoitteet 

Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 
• tiedostaa ihmisen osana luontoa ja ymmärtää fysiikan merkityksen luonnon ilmiöiden 

mallintamisessa 
• ymmärtää kokeellisen toiminnan ja teoreettisen pohdiskelun merkityksen luonnontieteellisen 

tiedon muodostumisessa 
• hahmottaa fysiikan merkityksen tieteessä, taiteessa, tekniikassa, kommunikaatiossa ja ihmisen 

arkiympäristössä 
• vaikuttaa aktiivisesti ja vastuullisesti terveellisen ja turvallisen ympäristön luomiseksi 
• jäsentää käsitystään luonnon rakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla 
• pystyy ratkaisemaan luonnontieteiden ja teknologian alaan kuuluvia ongelmia fysiikan lakeja ja 

käsitteitä hyväksi käyttäen 
• hankkii ja käsittelee tietoa 
• suunnittelee ja tekee yksinkertaisia mittauksia, kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan tuloksia sekä 

soveltamaan niitä 
• hyödyntää erilaisia tietolähteitä tiedonhankinnassa, 
• tutustuu fysiikan sovelluksiin ja niiden käyttöön sekä ymmärtää teknologisten sovellusten 

vaikutuksia. 
• osaa käyttää erilaisia mittauslaitteistoja ja tietokoneohjelmia mittaustulosten käsittelyssä.  
 
Arviointi 

Fysiikassa arvioidaan kurssikohtaisten fysiikan tietojen ja niiden soveltamistaitojen saavuttamista. 
Pakollinen ja syventävät kurssit arvioidaan numerolla sekä soveltavat kurssit hyväksytty/hylätty –
merkinnällä. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssiarvosana, tuntiaktiivisuus ja opiskelijatöiden 
suoritus. 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
1.  Fysiikka luonnontieteenä  (FY1) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan 
•  osaa jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja 
   periaatteiden avulla 
•  ymmärtää fysiikan kokeellisuuden  
•  kykenee tulkitsemaan, esittämään tuloksia graafisesti ja arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa  
•  käyttää opiskelun tukena tieto- ja viestintätekniikkaa 
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Keskeiset sisällöt 

•  fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana 
•  aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset 
•  energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen 
   aikaansaamissa prosesseissa 
•  kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, 
   tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi 
•  voima liikkeen muutoksen aiheuttajana 
•  liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys 
 
Aihekokonaisuudet 

• Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
- eri mittayksiköt 
• Viestintä ja mediaosaaminen 
- tietokonepohjaisen mittausjärjestelmän esittely 
• Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
- kriittinen suhtautuminen  
- tulosten järkevyyden arviointi 
- innovaation merkitys fysiikan keksinnöissä 
• Kestävä kehitys 
- energiatuottomuotojen ymmärtäminen 
- energiavarannot 
• Hyvinvointi ja turvallisuus 
- säteilyturvallisuus 
- voima Ydinvoimalat ja säteilyn käyttö 
 
2.  Lämpö  (FY2) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt  
• tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä 
• osaa tehdä johtopäätöksiä ympäristöä ja teknologiaa koskevissa asioissa. 
 

Keskeiset sisällöt 

• kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen 
• paine, hydrostaattinen paine 
• kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia 
• mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde 
• lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia 
• energiavarat 
 
Aihekokonaisuudet 

• kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
- eri lämpötila- ja mitta-asteikot 
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- erilaiset energiatuottomuodot 
• aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
- kriittinen suhtautuminen eri energiatuottomuotoihin ja uutisointiin 
• kestävä kehitys 
- uusiutuvat/uusiutumattomat energiatuottomuodot 
- hyötysuhde 
• hyvinvointi ja turvallisuus 
- omavarainen energiantuotto 
- lämpölaajeneminen 
• teknologia ja yhteiskunta 
- uusien kotimaisten energiamuotojen kehitys 
 
3.  Aallot  (FY3) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• saa yleiskuvan luonnon jaksollisista ilmiöistä ja perehtyy niitä selittäviin keskeisiin 
  periaatteisiin 
• perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä, ääntä tai 
  valoa 
 
Keskeiset sisällöt 

• harmoninen voima ja värähdysliike 
• aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen 
• interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen 
• heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen 
• valo, peilit ja linssit 
• ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen 
 
Aihekokonaisuudet 

• viestintä ja mediaosaaminen 
- ääni 
• kestävä kehitys 
- melun terveysvaikutukset, kovilta ääniltä suojautuminen 
•  hyvinvointi ja turvallisuus 
- liikennevalot, heijastimet 
- melun terveysvaikutukset, kovilta ääniltä suojautuminen 
• teknologia ja yhteiskunta 
polarisaatio, laser, optinen kuitu, linssit sekä muut aaltoliikkeen tai optiikan sovellukset ja laitteet 
 
 
SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
Syventävien kurssien tavoitteena on, että opiskelija 
• saa valmiuksia opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla 
• tutkii luonnon ilmiöitä sekä mallintaa ja esittää niitä matemaattisten ja graafisten 
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  menetelmien avulla 
• Syventää fysiikan osaamista ja ymmärrystä, sekä oppia tutkimaan ja havainnollistamaan erilaisia 
malleja tieto- ja viestintätekniikan avulla 
• tutustuu eri osa-alueisiin liittyvään teknologiaan, fysiikan merkitykseen yhteiskunnan eri alueilla,  
  sovelluksiin ja niihin liittyviin turvallisuustekijöihin 
 
4.  Liikkeen lait  (FY4) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  ymmärtää liikkeeseen ja kappaleiden välisiin vuorovaikutuksiin liittyviä ilmiöitä ja käsittelee 
niitä selittäviä malleja 
•  tutkii etenemisliikkeeseen liittyviä ilmiöitä kokeellisesti ja perehtyy niiden avulla Newtonin 
   lakeihin 
•  ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa. 
 
Keskeiset sisällöt 

•  liikkeen mallit ja Newtonin lait 
•  etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste 
•  liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate 
•  liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate 
•  värähdysliikkeen energia. 
 
Aihekokonaisuudet 

•  kestävä kehitys 
- laakerointi ja kitka 
•  hyvinvointi ja turvallisuus 
- voimat vuorovaikutuksissa 
- liikemäärän säilyminen ja törmäykset 
- liikettä vastustavat voimat 
- nopeuden ja massan merkitys liikenteessä 
- noste 
•  teknologia ja yhteiskunta 
- autojen ja renkaiden suunnittelu 
 
5.  Pyöriminen ja gravitaatio  (FY5) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  syventää osaamistaan mekaniikassa sekä statiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden 
   laskennallista hallintaa  
•  syventää tuntemustaan mekaniikan maailmankuvasta 
 
Keskeiset sisällöt 

•  momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen 
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•  yksinkertaiset koneet, kuten vipu ja väkipyörä 
•  pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike 
•  pyörimisen liikeyhtälö 
•  pyörimismäärän säilyminen 
•  pyörimisliikkeen energia 
•  ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys 
•  Keplerin lait, gravitaatio ja gravitaation alainen liike 
•  heittoliike ja planeettojen liike 
•  satelliitit ja niiden käyttö 
 
Aihekokonaisuudet 

•  kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 

- g-arvon vaihtelu leveyspiireittäin 
•  viestintä ja mediaosaaminen 

- satelliittien käyttö 
•  kestävä kehitys 

- momentti 
•  hyvinvointi ja turvallisuus 

- tukipinta ja tasapaino 

- keskeisvoima 
•  teknologia ja yhteiskunta 

- Yksinkertaiset koneet, vipuvarsi ja painopiste 

- hammaspyörät 

- satelliitit 
 
6.  Sähkö  (FY6) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  ymmärtää sähköön ja puolijohteisiin liittyviä peruskäsitteitä sekä tutustuu mittaustekniikkaan 
•  osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia virtapiirejä 
 
Keskeiset sisällöt 

•  sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa 
•  jännitteen ja sähkövirran mittaaminen 
•  Ohmin laki 
•  Joulen laki 
•  vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait 
•  Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä 
•  Varattu hiukkanen sähkökentässä 
•  kondensaattori, kytkennät ja energia 
•  sähkövirran kulku puolijohteessa, diodit, transistori 
 
Aihekokonaisuudet 

•  kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
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- erilaiset verkkojännitteet ja pistokkeet 
•  kestävä kehitys 

- erilaiset paristot ja akut 

- resistiivisyys ja Joulen laki 
•  hyvinvointi ja turvallisuus 

- sähköturvallisuus ja sulakkeet 

- Faradayn häkki 
•  teknologia ja yhteiskunta 

- suprajohteet 

- diodi 
 
7.  Sähkömagnetismi  (FY7) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  syventää tuntemustaan sähkömagnetismin ilmiöistä ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa 
•  perehtyy sähköturvallisuuteen 
 
Keskeiset sisällöt 

•  magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä 
•  varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä 
•  induktiolaki ja Lenzin laki 
•  induktioilmiöitä (pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio) 
•  energian siirto sähkövirran avulla 
•  tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden 
   määrittäminen 
•  värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä 
•  sähköturvallisuus 
•  energiateollisuus 
 

Aihekokonaisuudet 

•  kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 

- erilaiset verkkotaajuudet 

- energian siirto 

- deklinaatio-inklinaatiokulmat 
•  kestävä kehitys 

- magnetisoituminen 

- pyörrevirrat 

- Joulen laki 
•  hyvinvointi ja turvallisuus 

- metallinpaljastimet 

- asuminen sähkölinjojen läheisyydessä 
•  teknologia ja yhteiskunta 

- Generaattori 

- näyttöpäätteet, TV, radio 
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- sähkömagneettinen viestintä 

- muuntaja 

- nopeudenvalitsin ja massaseparaattori 

- erilaiset hiukkaskiihdyttimet, kuten syklotroni ja lineaarikiihdytin 
 
8.  Aine ja säteily  (FY8) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen 
   rakennetta ja rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina 
•  syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöiden 
   tulkitsijana 
 
Keskeiset sisällöt 

•  sähkömagneettinen säteily 
•  röntgensäteily 
•  mustan kappaleen säteily 
•  valosähköilmiö 
•  säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne 
•  atomimallit, atomimallin kehitys,  esimerkkinä Bohrin atomimalli 
•  kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio 
•  laser 
•  atomiytimen rakenne 
•  radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus 
•  massan ja energian ekvivalenssi 
•  ydinreaktiot ja ydinenergia, fuusio ja fissio 
•  aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu 
•  hiukkasfysiikan standardimallin perusteet 
 
Aihekokonaisuudet 

•  kestävä kehitys 

- ALARA (as low as reasonable achievable) -periaate säteilyn käytössä 

- ydinjätteen loppusijoitus 
•  hyvinvointi ja turvallisuus 

- säteilyturvallisuus 

- puoliintumisaika 

- palovaroitin 

- revontulet napa-alueilla 
•  teknologia ja yhteiskunta 

- aurinkokennot 

- säteilyn lääketietieteellinen käyttö (röntgenkuvaus, säteilyhoito) 

- radioaktiivinen ajoitus 

- kvanttitietokone 

- nanoteknologia 
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- ydinvoimalat, ydinaseet 
 
9.  Fysiikan kertauskurssi  (FY9) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
•  syventää fysikaalista tietoa koko lukiofysiikan osalta 
•  valmentaa opiskelijoita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin 
 
Keskeiset sisällöt 

•  aiempien kurssien keskeiset sisällöt 
•  ylioppilaskoetehtävien tasoiset tehtävät 
 
Aihekokonaisuudet 

•  sivutaan eri aihekokonaisuuksia. 
 
SOVELTAVAT KURSSIT 
 
10.  Fysiikan työkurssi  (FY10) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  pystyy suoriutumaan fysikaalisista mittauksista 
•  oppii tekemään mittauksia ja havaintoja 
•  osaa käsitellä mittaustuloksia, esittää tulokset graafisesti ja analysoida niitä 
•  oppii erilaisia virhearvio -menetelmiä 
•  oppii työskentelemään ryhmässä 
 
Keskeiset sisällöt 

•  erilaiset mittausmenetelmät 
•  mittauslaitteistot 
•  mittaukset 
•  mittausaineistojen käsittely eri tavoin 
 
Aihekokonaisuudet 

•  sivutaan eri aihekokonaisuuksia erityisesti viestintää ja mediaosaamista 
 
11.  Laskennallinen fysiikka  (FY11) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että oppilas 
•  oppii suoriutumaan vaativammista tehtävistä itsenäisesti 
•  oppii tekemään fysikaalisia päätelmiä ja tekemään niistä johtopäätelmiä 
•  syventää fysikaalista tietoa koko lukiofysiikan osalta 
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•  valmentaa opiskelijoita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin 
 
Kurssin sisältö 

•  ylioppilastehtävien tasoa olevia tehtäviä fysiikan eri kurssien alueelta 

 
Aihekokonaisuudet 

•  sivutaan eri aihekokonaisuuksia  
 
12.  Hiukkasfysiikka  (FY12) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  saa käsityksen alkeishiukkasista ja niiden välisistä vuorovaikutuksista 
•  tutustuu ilmaisimiin, tiedonkeruuseen ja sen tulkintaan 
•  tutustuu kansainväliseen tiedeyhteisöön 
 
Keskeiset sisällöt 

•  alkeishiukkaset  
•  vuorovaikutukset 
•  standardimalli 
•  hiukkasilmaisimet 
•  tiedonkeruu ja -hallinta 
 
Aihekokonaisuudet 

•  kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
 - suomalaisena tiedeyhteisössä 
•  viestintä ja mediaosaaminen 
 - tutkielman raportointi tiedeyhteisön avoimilla opiskelijasivuilla 
•  aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
 - osallistuminen kansainväliseen tiedeopiskeluun 
•  teknologia ja yhteiskunta 
 - mittaustekniikka, tietojenkäsittely ja -hallinta, suprajohteet, rakennustekniikka 
 
 

8.4 Kemia 
 
Kemian opetuksen tavoitteena on syventää oppilaan luonnontieteellistä ajattelua, kehittää 
kokeellisen työskentelyn taitoja sekä antaa valmiuksia jatko-opintoihin. 
 
Kurssit 

Matematiikkalukion opiskelijoille pakollisia kursseja ovat KE1 ja KE2. Valtakunnallisia syventäviä 
kursseja ovat KE3, KE4 ja KE5. KE6 on koulukohtainen syventävä kurssi, jolle osallistuminen 
edellyttää aikaisempien kurssien suoritusta. Soveltavia kursseja ovat KE7, KE8 ja KE9. KE7 kurssille 
voi osallistua KE1:n suorittamisen jälkeen. Kurssit KE8 ja KE9 järjestetään vuorottelevasti, mikäli 
kursseille ilmoittautuu riittävästi opiskelijoita. Kurssien suorittaminen edellyttää riittäviä kemian 
taitoja sekä harrastuneisuutta. Kurssit KE8 tai KE9 voidaan sopimuksen mukaan suorittaa 
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yliopiston kemian laitoksen tai korkeakoulujen järjestämillä kesäkursseilla. Kurssi KE9 käy myös 
biologian soveltavaksi kurssiksi (BI12). 
 
 
 
 
Kurssien suoritusjärjestys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kemian opetussuunnitelma on esitetty kohdassa 7.10.  
 
 

8.5 Tietotekniikka 
 
Tietotekniikan kurssikuvaukset on esitelty kohdassa 7.22.  
 
 

8.6 Tähtitiede 
 
1.  Tähtitietoa  (Tä1) 
 
Kurssiselitys yleislukion puolella. 
 
2.  Tähtitiede  (Tä2) 
 
Kurssilla tutustutaan tähtitieteen peruskäsitteisiin ja astrofysiikkaan.  

 

Kurssin sisältöjä ovat mm. tähtitieteen historia, ajanlasku ja kalenterit, havaintolaitteet ja 

kaukoputket. Lisäksi käydään läpi tähtitaivaan erilaisia kohteita, sähkömagneettisen säteilyn eri 

spektrialueet, Maa ja Kuu -systeemi, aurinkokunta, tähdet ja galaksit. Käsitellään myös 

astrobiologiaa ja kosmologiaa, raketteja ja rakettifysiikkaa, avaruuden valloitusta. Tutustutaan 

lyhyesti myös Einsteinin teorioihin, tähtitieteen havaintojen käsittelyyn ja kuvien koostamiseen. 

Kurssi ei edellytä esitietoja tähtitieteestä.  
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KE5 KE2 

KE3 
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