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Helsingin matematiikkalukion opetussuunnitelma 

 
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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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. 
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Vektorit (MAA 5) 
Kurssilla opetetaan vektoreiden perusominaisuudet ja laskutoimituksia, tutkimaan kuvioiden 
ominaisuuksia vektoreiden avulla sekä tutkimaan kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston 
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.  

 

KE1 KE6 

KE9 

KE8 

KE5 KE2 

KE3 

KE4 
KE7 


