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1. Lukiokoulutus Pyhäjoella 
Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää.  Tehtävänä on antaa laaja-
alainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukios-
sa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkinto-todistuksella, 
lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä. 
 
Lukio antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita 
eri näkökulmista. Opiskelijaa ohjataan toimimaan vastuuntuntoisena ja velvollisuuksistaan huoleh-
tivana kansalaisena yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Lukio-opetus tukee opiskelijan 
itsetuntemuksen kehittymistä ja hänen myönteistä kasvuaan aikuisuuteen sekä kannustaa opiskeli-
jaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen  
 
Koulutuksen järjestäjän tahdon mukaan lukio toteuttaa sivistystehtäväänsä pyhäjokisessa todelli-
suudessa painottaen erityisesti aktiivisen ja omatoimisen kuntalaisen luomista yrittäjyyspainotuksen 
avulla.  
 

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuu-
dessa 

Oppimistoimintaa harjoittava opiskelijoiden, oppimisen ohjaajien ja henkilökunnan yhteisö arvos-
taa omatoimisuutta, johon liittyy sekä itsenäisyys että vastuun ottaminen omasta työskentelystä 
opintojen parissa sekä muussa toiminnassa. 
 
Oppimisyhteisö arvostaa opintojen ohjaajien, opiskelijoiden ja henkilökunnan kaikkia osapuolia 
koskevaa kannustamista ja positiivisuutta. 
 
Oppimisyhteisö arvostaa yhteisöllisyyttä, jossa koko yhteisö tukee oppimistoimintaa ja jossa yh-
dessä luodaan korkeatasoista pysyvää taitokulttuuria. Tämä ”seiniin tarttunut” kulttuuri auttaa seu-
raavia ikäluokkia kehittämään omaa työtään. 
 

3. Oppimiskulttuuri 
 

3.1. "Yrittäjyysmalli" - Pyhäjoen lukion oppimiskulttuurin tiivistys 
Pyhäjoen lukion oppimiskulttuurin ytimen muodostaa edelleen ns. yrittäjyysmalli, joka muotoiltiin 
lukion perustamisen aikoina. Sen tarkoituksena oli kasvatustieteen termein ilmasta, mitä ”yrittä-
jyys” merkitsee koulun tasolla. Yrittäjyysmalli ilmaisee ne periaatteet, joista koulussa tapahtuva 
oppimistoiminta pyritään ymmärtämään. Yrittäjyysmalli sisältää koulun ihmiskäsityksen, tietokäsi-
tyksen sekä oppimiskäsityksen 
 
"Oppilaan työn kehittyneempänä muotona yrittäjyysmalli siirtää oppilaan ulkoa säädellystä 
"palkkatyöstä" itsesäätöiseen studiotyyppiseen, teoreettisesti hallittuun työhön. 
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Oppilaan uusi toimintatapa kehittää koko toimintajärjestelmää: välineiden, säännöstön, yh-
teisön ja työnjaon on kehityttävä tukemaan oppilaan uutta työtä. 
 
Oppilaan työ murtautuu luokkahuoneen, koulun, aine- ja tuntijaon rajoitteista oppilaan koko 
senhetkiseen todellisuuteen.  
 
Keskeistä oppilaan työssä on - paitsi oppiminen - se yhteisöllinen toiminta, jonka kautta oppi-
las muokkaa kokemastaan teoreettisen tiedon ja pohdinnan avulla tuotteen, joka on kohdis-
tettu todelliselle vastaanottajalle ja, joka samalla kehittää ympäristöään" 
 
 

3.2. Sisäinen yrittäjyys - näkökulma oppimiskulttuuriin 
Yrittäjyyslukiota kehitetään lukiolain kasvatustavoitteiden ja opetussuunnitelman pohjalta, painot-
taen erityisesti niitä menetelmiä ja sisältöjä, jotka edistävät oppijan kasvamista omatoimisuuteen. 
Näitä opetussuunnitelman keskeisiä työtapoja sisäistämällä ja käyttöönottamalla nivotaan yrittäjyys 
yleissivistävään lukio-opiskeluun ns. "sisäisenä yrittäjyytenä". Ulkoinen yrittäjyys puolestaan ilme-
nee taloudellisena yrittämisenä, jota myös tuetaan. 
 
Käytännön koulutyössä sisäinen yrittäjyys ilmenee siten, että oppija suhtautuu oppimistoimintaansa 
yrittäjämäisesti: 
 
• oppija selvittää itselleen oman oppimistoimintansa merkityksen ja tavoitteet 
• oppija osallistuu opetuksen yhteissuunnitteluun tuomalla esille omat tavoitteensa ja rat-

kaisuehdotuksensa ja sopeuttaa ne yhteisiin tavoitteisiin 
• oppija suunnittelee oman työnsä ja ajankäyttönsä suhteessa tavoitteisiinsa ja arvioi itse työsken-

telyään ymmärtäen, että kyse on hänen omasta kehittymisestään 
• oppija ymmärtää, ettei kehittymistä tapahdu, jos hän työskentelee satunnaisesti tai toistaa vain 

aikaisemmin oppimaansa tai kirjojen tekstejä 
• oppijan kehittymisen tueksi opetus tarjoaa kehittyneempiä työtapoja, ajattelun ja tiedon hankin-

tamalleja sekä uusia käsitteitä ja laajempia tietoja 
• omalla oppimistoiminnallaan opiskelija -  yhteistyössä muiden kanssa - koko ajan kehittää op-

pimistuloksensa tasoa ja samalla koko työyhteisöä 
• yhteistyössä muiden kanssa opiskelija tuottaa uutta tietoa, jota ei voida palauttaa kenenkään 

yksilön tuottamaksi tiedoksi. Ryhmän oppiminen nousee korkeammaksi kuin mihin kukaan 
ryhmän jäsen yksin pystyisi  

 
Parhaimmillaan oppijan työn tuotos on julkaisukelpoinen ohjelma, työnäytepäivän esitys, näyttely, 
lehtiartikkeli tms. 
 
Oppijan ja yhteisön kehittymiselle on tärkeää, että oppijat ymmärtävät myös toiminnan taloudellisia 
edellytyksiä. 
 
Taloudellinen yrittäjyyskasvatus – ”ulkoinen yrittäjyys” - kanavoidaan eri oppiaineiden kurssien, 
yrittäjäkurssien, taloustiedon sekä oppijoiden erilaisten taloudellisten hankkeiden kautta. Oppijoi-
den yhteistyökumppaneita ovat mm. lukion yhteyteen alun perin perustetut yritykset Pyhäjoki Data 
ja PC-Yrttis. Nämä tarjoavat mahdollisuuden työskentelyyn todellisessa yrityksessä sekä mahdolli-
suuden tehdä läpinäkyväksi yritystoimintaa. Varsinkin viikoittain ilmestyvän Kuulumiset -lehden 
toimittaminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yrittäjyyskasvatukseen. 
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Oppilaanohjaus ja yrittäjäkurssin opiskelijat ja ohjaaja luovat ja hoitavat verkostoa, johon kuuluvat 
paikalliset yrittäjät sekä muu yritysmaailma. 
 

3.3. Studiotyyppisen opiskelun mahdollisuus spesialisteille  
Lukio tarjoaa mahdollisuuden ns. studiotyyppiseen opiskeluun. Tähän liittyy: 
• yksilöllisten tavoitteiden asettamisen mahdollisuus 
• mahdollisuus asettaa itselle merkityksellisiä tiedollisia ongelmia, joihin voi etsiä ratkaisuja 
• mahdollisuus keskittyä omaan aiheeseen useamman kurssin ajan ja saavuttaa näin asiantunte-

musta, josta voi vaikka ”väitellä” yrttistohtoriksi kolmannella vuosikurssilla 
• mahdollisuus työskennellä tämän mukaisesti koulupäivän aikana ilman 45 minuutin op-

pimistuokion ja ainejaon rajoituksia sekä 
• mahdollisuus käyttää hyväksi monimuoto- ja siihen liittyvää etäopetusta 
• mahdollisuus ja jopa velvollisuus käyttää koulun ulkopuolisia asiantuntijoita apuna 
• mahdollisuus yhdistää lukio-opiskelu yliopistossa opiskeluun 

 
Oppimisen laatuun tullaan tällöin kiinnittämään erityistä huomiota. 

4. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 
Pyhäjoen lukio tarjoaa opiskelijoiden vanhemmille mahdollisuuksia saada tietoa opiskelusta, sen 
tavoitteista, sisällöstä ja opiskelijan opinnoissa etenemisestä. Lähtökohtana on opiskelijan vastuul-
lisuuden kehittäminen. Jo ennen lukio-opintojen alkua peruskoulun oppilaita ja heidän vanhempi-
aan informoidaan lukio-opinnoista. Lukio järjestää eri vuosiluokkien opiskelijoiden vanhemmille 
tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Koulu on avoin vanhempien vierailuille milloin tahansa koulu-
päivän aikana. Tärkeä linkki koulun ja vanhempien välillä on toimiva vanhempain-yhdistys. 
Mikäli opiskelijalla ilmenee opintojen etenemiseen liittyviä ongelmia, niitä pohditaan yhdessä kes-
kusteluissa sekä opiskelijan että hänen vanhempiensa kanssa. Ryhmänohjaaja on linkkinä koulun ja 
kodin välillä. 
 
Opiskelijan opintojen etenemisestä huoltaja saa tiedon jaksotodistusten avulla. Koulu informoi lu-
kion tapahtumista ja opiskeluun liittyvistä asioista tiedotteilla ja Pyhäjoen Kuulumiset-lehdessä 
sekä lukion www-sivuilla. 
 

5. Ohjauksen järjestäminen  
Oppilaanohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa opiskeluohjelman suunnittelussa, tukea lukio-
opintoja eri vaiheissa sekä kehittää valmiuksia koulutusta ja elämänkulkua koskevien suunnitelmi-
en ja valintojen tekemisessä. Erilaisten työmuotojen avulla pyritään tukemaan opintojen edistymis-
tä ja jatkosuunnitelmien tekoa. Ohjauksen tehtävänä on edistää koulutuksellista, etnistä ja suku-
puolten välistä tasa-arvoa ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. 
Lukion opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. 
Ohjauksesta vastaavat kaikki opettajat yhteistyössä. 
 
Ohjausta tarvitaan mm. seuraavissa tapauksissa 
• oppiaineen opiskelu ja oppimisen taidot ja valmiudet 
• opiskelijan oman opiskelusuunnitelman tekeminen ja sen toteutumisen seuranta 

tiedottaminen lukio-opiskelusta peruskoululaisille • 

lukion aloittavien opiskelijoiden perehdyttäminen l• ukio-opiskeluun 
• opiskelijoiden yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen 



 5

• opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraaminen ja tukeminen 
t 

ko-opinnot 
ulun ulkopuolisten tahojen kanssa 

pi

etyn ryhmän opiskelijoiden tukemisesta ja seurannasta. Ryhmänohjaa-
, 

ittava ennaltaehkäisevästi puuttumalla ajoissa opiskeli-

änohjaaja ja opet-

den fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huoleh-

ryhmässä, johon kuuluvat rehtori, opinto-

ä 

issa käytetään toimintamallina yhteistyössä kun-

toiminta opiskeluyhteisön terveyden edistämiseksi, sekä  

• puuttuminen epäkohtiin ja ongelmiin - poissaolot, myöhästely, häiriö
• yhteistyö kotien kanssa 
• lukion opiskelijoiden jat
• yhteistyö muiden oppilaitosten ja ko
 

nto-ohjaaja tukee opiskelijan oman opinto-ohjelman suunnittelua ja siihen tehtäviä muutoksia O
lukion aikana. Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijaa lukion jälkeisten jatko-opintojen suunnittelussa ja 
niihin hakeutumisessa. Opinto-ohjaaja toimii yhteistyössä muiden oppilaitosten ja asiantuntevien 
tahojen kanssa jatko-opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaaja tiedottaa peruskoululaisil-
le lukioon hakeutumisesta. 
 
Ryhmänohjaajan vastaa nim
jan tehtäviin kuuluu opiskelijan ohjaaminen lukio-opiskeluun, opiskelun seuraaminen ja tukeminen
koulunkäynnin ongelmiin puuttuminen ja opiskelijoiden yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja kehittä-
minen. 
 

yhmänohjaajan ja aineenopettajien on toimR
jan lisääntyneisiin poissaoloihin, käyttäytymiseen tai opintomenestyksessä tapahtuviin muutoksiin. 
Ryhmänohjaaja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijan huoltajiin ja oppilashuoltohenkilöstöön. 
Hän on myös ohjausryhmänsä ja opettajakunnan välinen yhdyshenkilö. 
 
Jokainen opettaja ohjaa opiskelijaa omassa oppiaineessaan. Opinto-ohjaaja, ryhm
tajat sekä rehtori toimivat yhteistyössä keskenään. Rehtorille kuuluu kokonaisvastuu opetussuunni-
telman toteutumisesta ja päätöksenteko opiskelijan opintojen erityisjärjestelyistä. 
Mikäli opiskelijalla ilmenee opintojen etenemiseen liittyviä ongelmia, niitä pohditaan yhdessä kes-
kusteluissa sekä opiskelijan että hänen vanhempiensa kanssa 
 

6. Opiskelijahuolto 
 

piskelijahuolto on opiskelijoiO
timista. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäyty-
mistä. Opiskelijahuolto on opiskeluympäristön hyvinvoinnin edistämistä sekä oppimisvaikeuksien 
ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Opiskelijoiden osallisuutta 
oman työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä tulee tukea. Vastuu opiskelijahuollosta kuuluu 
osaltaan kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville. 
 
Opiskelijahuoltoa voidaan koordinoida ja kehittää työ
ohjaaja, ryhmänohjaaja, terveydenhoitaja ja tarvittaessa muita eri alojen asiantuntijoita. 
Kouluterveydenhoitaja esittelee kouluterveydenhuollon palveluja lukion opiskelijoille ja järjestä
terveystarkastuksia sekä on tavattavissa tiettyinä aikoina. Terveydenhoitaja voi ohjata tarvittaessa 
opiskelijaa terveyspalvelujen käyttöön. 
 
Erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilante
nan viranomaisten kanssa laadittua turvallisuussuunnitelmaa.  
Lukiossa noudatetaan lisäksi 

nnitelmaa • varhaisen puuttumisen-suu
• päihdestrategiaa, joissa on määritelty 
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• kriisisuunnitelmaa, jossa on menettelytavat kiusaamis- ja väkivaltatapauksissa, mielenterveys-
ongelmissa, tupakan ja päihteiden käytössä sekä erilaisissa onnettomuuksissa ja kuolemantapa-
uksissa.  
ryhmä päTyö ivittää tarvittaessa kriisi- ym. suunnitelmia. Tavoitteena on yksilön tukeminen ja yh-

 

yhäjoen lukion toimintamallit eri kriisitilanteissa 

riisisuunnitelma 
iteet: koulun henkilöstö aloittaa tarvittavat toimenpiteet tarpeen vaatiessa yh-

isuunnitelman 

yhäjoen lukion varhaisen puuttumisen malli 
ikuinen huolestuu nuoresta poissaolojen, koulu-

. Opettaja keskustelee nuoren opiskelumenestyksestä toisten opettajien kanssa. Keskusteluun voi 

veydenhoitajalle tai jonkun muun asiantuntijan vastaanotol-

pettaja keskustelee nuoren ja hänen vanhempiensa kanssa. Keskusteluun voi osallistua tarpeen 

sta NUOREN PARHAAKSI. 
nta, terveyden-

os muu henkilö huolestuu nuoresta, hän voi luottamuksellisesti ottaa yhteyttä koulun henkilöstöön. 

yhäjoen lukion toimintamalli päihdeasioissa 
pakkatuotteita, alkoholia, päihtymistarkoitukseen 

. Tavoitteet 
e on vahvistaa oppilaan kykyä sanoa ei päihteille valintatilanteessa, kasvattaa häntä 

-

. Päihteiden käyttö, hallussapito ja niiden alaisena oleminen on kiellettyä Pyhäjoen lukiossa. Voi-

teisön toimintakyvyn säilyttäminen fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta ja hyvinvointia uhkaavissa
tilanteissa, 
 
 
P
 
K
- välittömät toimenp
teistyössä muiden viranomaisten kanssa 
- kunta laatii kouluja varten yhteisen kriis
 
 
P
Lukiossamme toimitaan seuraavasti, kun koulun a
menestyksen, kiusaamisen tai käyttäytymisen muuttumisen takia. 
 
1
tulla mukaan nuori sekä hänen vanhempansa tai nuoren ehdottama henkilö. 
2. Opettaja keskustelee nuoren kanssa. 
3. Opettaja ohjaa nuoren tarvittaessa ter
le. 
4. O
vaatiessa terveydenhoitaja tai sosiaalityöntekijä. 
5. Sovitaan yhdessä jatkotoimenpiteistä ja työnjao
6. Toimintaa tukee tarpeen vaatiessa kokoontuva oppilashuoltoryhmä (henkilöku
hoitaja, sosiaalityöntekijä). Toimintaan voivat osallistua oppilas ja hänen vanhempansa. 
7. Jos oppilas eroaa lukiosta, niin hänen jatko-opintoihin hakeutumista pyritään seuraamaan koulun 
tai muiden tahojen toimesta. 
 
J
 
 
P
1. Päihteillä tarkoitetaan tässä toimintamallissa tu
käytettyjä lääkkeitä tai liuottimia sekä huumeita. 
 
2
Koulun tavoit
vastuuseen itsestään ja omasta terveydestään sekä tarjota hänelle malleja terveellisistä elämänta-
voista. Henkilökunnan tavoite on toimia terveellisen elämäntavan aikuisina malleina, osata tunnis
taa oppilaan mahdollinen päihteiden käyttö, puuttua siihen sekä ohjata oppilas tarvittaessa hoitopo-
lulle. 
 
3
massaolevan tupakkalain § 12 mukaan tupakointi on kielletty oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa 
sisätiloissa sekä koulun piha-alueilla. 
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4. Valistustyö 

äsitellään kaikille opiskelijoille pakollisella terveystiedon kurssilla sekä syventävällä 

istusti-

en hankkimisessa. 

uraavissa tilanteissa 

opinnoissa jälkeen jääneet 
 

hteen ongelmaiset 

Opiskelijaa voidaan tukea tällaisissa tilanteissa mm. järjestämällä oppimistilanteet ja kokeet sopi-

s 

 keskeisiä henkilöitä opiskelijan lisäksi ovat rehtori, opinto-

7.1. Maahanmuuttajat ja muut vieraskieliset 
 

aahanmuuttajien ja muiden vieraskielisten opetuksessa ja opiskelussa selvitetään aluksi opiskeli-

t-

nmuuttajille ja muille vieraskielisille voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää myös 

Päihdeasioita k
biologian kurssilla Ihminen. Opettajakunta on myös varautunut keskustelemaan kaikissa muissa 
luontevissa tilanteissa päihteistä ja korostamaan niiden käytön sijasta terveitä elämäntapoja. 
Koulussa pyritään järjestämään kerran kolmessa vuodessa kaikille opiskelijoille yhteinen val
laisuus, jossa koulun ulkopuolinen asiantuntija kertoo päihteistä. 
Koulu tukee tupakoinnista luopujia nikotiinipurkan tai –laastareid
 
 
  
 

7. Opiskelun erityinen tuki 
Opiskelija voi tarvita erityisiä tukitoimia se
 
• 

• psyykkistä tukea tarvitsevat
• sosiaalista apua tarvitsevat 
• toimintavajausongelmaiset 
• sopeutumattomat 
• elämäntilanteen su

 
 

villa tavoilla, voidaan laatia tarvittaessa henkilökohtainen oppimissuunnitelma (hops) ja miettiä 
opiskeluun liittyviä muita tukitoimia yhdessä sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisten kanssa. Jo
opiskelijalla tulee kielenkehityksen häiriö (lukihäiriö) ilmi, aloitetaan tukitoimet ja pyydetään pe-
rusopetuksen erityisopettajilta tukea. 
 
Opetusta ja tukitoimia suunniteltaessa
ohjaaja, ryhmänohjaaja, aineenopettaja ja opiskelijan huoltaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat. 
 
 

M
jan  tausta ja lähtökohdat kuten suomen kielen taito, äidinkieli ja kulttuuri, maassaoloaika ja aikai-
sempi koulunkäynti. Ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin opiskelijan opintojen järjestämiseksi. 
Mikäli kunnassa on useampi tällaista tukea vaativa opiskelija, opetus järjestetään yhteisesti. Opis-
kelijalle esitellään alueen kielikurssitarjonta ja mahdollisuudet parantaa kielitaitoaan. Maahanmuu
tajaopiskelijoiden suomen kielen opintojen tukemisessa tehdään yhteistyötä myös koulun ulkopuo-
lella. 
 
Maaha
oman äidinkielen opetusta yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. 
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Lukiolain mukaan rehtori voi vapauttaa maahanmuuttajan toisen kotimaisen kielen opiskelusta, jos 
se olisi tälle kohtuuttoman hankalaa esimerkiksi siksi, että hän ei ole sitä peruskoulussa opiskellut. 
 
Lukio-opiskelun alussa voidaan järjestää tapaaminen maahanmuuttajaopiskelijan huoltajien kanssa, 
jolloin selvitetään opiskelijan tilanne 
 

8. Tietostrategia 
Tietostrategiana noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa erikseen laadittavaa ja päivitettävää tieto-
strategiaa. Voimassa oleva tietostrategia liitteenä. 
 

9. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 
9.1. Opetuksen yleiset tavoitteet 

Lukion opetus ja muu toiminta järjestetään valtioneuvoston asetuksessa (955/2002) määriteltyjen 
yleisten valtakunnallisten tavoitteiden mukaan siten, että opiskelijalla on mahdollisuus laaja-alaisen 
yleissivistyksen hankkimiseen ja jäsentyneen maailmankuvan muodostamiseen. Opiskelijan saa 
olennaista luontoa, ihmistä, yhteiskuntaa ja kulttuureja koskevaa eri tieteen- ja taiteenalojen tuotta-
maa tietoa. 
 
Opiskelijassa pyritään vahvistamaan halua elinikäiseen opiskeluun. Hänen opiskelu-, tiedonhankin-
ta- ja -hallinta- ja ongelmanratkaisutaitojaan sekä oma-aloitteisuuttaan pyritään kehittämään. Huo-
miota kiinnitetään tieto- ja viestintätekniikan monipuolisiin käyttötaitoihin. Opiskelutaidoissa ko-
rostetaan taitoa toimia yhdessä toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa. Yhteistyössä tar-
vittavina taitoina ja valmiuksina edistetään itsensä ilmaisemisen taitoja, myös toisella kotimaisella 
kielellä ja vierailla kielillä, valmiutta ottaa muut huomioon ja valmiutta muuttaa tarvittaessa omia 
käsityksiä ja omaa toimintaa. Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintä-taitoja kehitetään yhteisöllisen 
opiskelun erilaisten muotojen avulla. 
 
Opiskelijan tietoisuutta ihmisten toiminnan vaikutuksesta maailman tilaan kehitetään. Lukio  kehit-
tää opiskelijan taitoa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. Opiskeli-
ja saada tilaisuuksia pohtia erilaisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja ja tiedostaa valintojen välittömiä 
ja välillisiä seurauksia. Lukio pyrkiä siihen, että opiskelijalle kehittyy halu ja kyky toimia demo-
kraattisessa yhteiskunnassa vastuullisesti huomioiden oma ja muiden hyvinvointi. 
 
Opetus pyrkii lujittamaan opiskelijan itsetuntoa ja auttaa häntä tunnistamaan persoonallinen erityis-
laatunsa. Opiskelijaa rohkaistaan ilmaisemaan eri tavoin omia havaintojaan, tulkintojaan ja esteetti-
siä näkemyksiään. Lukio-opetus kannustaa opiskelijoita taiteelliseen toimintaan, taide- ja kulttuu-
rielämään osallistumiseen sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävään elämäntapaan. 
 
Lukio-opetus antaa opiskelijalle valmiuksia suunnitella omaa tulevaisuutta, jatkokoulutusta ja tule-
vaa ammattia. 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. 
 

9.2. Aihekokonaisuudet 
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9.2.1. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden tavoitteena on kasvattaa opiskelijoita 
osallistuviksi, vastuuta kantaviksi ja yritteliäisyyden sisäistäneeksi. Se merkitsee osallistumista ja 
vaikuttamista. 
  
 Aihekokonaisuuden toteuttamisen pääpaino on käytännön harjoittelussa sekä omakohtaisten osal-
listumis- ja vaikuttamiskokemusten luomisessa.   
 
Tähän pyritään järjestämällä opiskelijoille mahdollisuus osallistua yritystoiminnan harjoitteluun, 
Yrityskurssien avulla. Kuulumiset lehti tarjoaa hyvän mahdollisuuden vaikuttaa juttujen ja mielipi-
dekirjoitusten avulla paikalliseen ympäristöön. Tätä harjoitellaan erityisesti äidinkielen kursseilla.  
Yhteiskuntaopin kurssit tarjoavat teoreettisten opintojen lisäksi käytännön toimintaa paikallisten ja 
valtakunnallisten tapahtumien yhteydessä.  
 
Syysmessujen järjestämiseen liittyvä projekti tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet harjoitella todelli-
suuden kohtaamista ja siihen vaikuttamista. 
 

9.2.2. Hyvinvointi ja turvallisuus 
Pyhäjoen lukiossa luodaan 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. Pyhäjoen lukio kannustaa toimimaan hyvinvoinnin ja turvallisuu-
den puolesta, perheessä, lähiyhteisössä ja yhteiskunnan jäsenenä. Hyvinvointia ja turvallisuutta 
käsitellään ennen kaikkea terveystiedossa ja kielissä, mutta myös muut oppiaineet tukevat tätä ai-
hekokonaisuutta. Näin opiskelija saa hyvinvointia ja turvallisuutta ylläpitävää arkiosaamista, jota 
jokainen tarvitsee kaikissa elämänvaiheissa ja ennen kaikkea elämän kriisitilanteissa.  
 
Tavoitteena on, että opiskelija:  
 
• osaa ilmaista tunteita ja näkemyksiä vuorovaikutustilanteissa sekä käsitellä pettymyksiä, ristirii-

taisia kokemuksia ja konflikteja väkivallattomasti 
• ottaa yksilöllistä vastuuta opiskeluyhteisön jäsenten hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä sekä 

ottamaan itse vastaan yhteisön tukea 
• osaa arvioida, mitkä yhteisölliset ja yhteiskunnalliset toimitavat tai rakenteelliset tekijät edistä-

vät hyvinvointia ja turvallisuutta ja mitkä voivat ne vaarantaa 
• toimii niin, että vaikuttaa myönteisesti opiskeluyhteisönsä hyvinvointiin ja turvallisuuteen 
• tunnistaa vakavat ongelmat sekä osaa hakea niihin apua ja käyttää hyvinvointipalveluita tai ryh-

tyä muihin tarkoituksenmukaisiin toimiin myös poikkeustilanteissa 
• osaa kohdata muutoksia ja epävarmuutta sekä rakentaa pohjaa uusille mahdollisuuksille 
 
Hyvinvointi- ja turvallisuuskokemus on yleensä samanaikaisesti fyysinen, psyykkinen ja sosiaali-
nen. Kysymys oikeudenmukaisuuden toteutumisesta liittyy siihen olennaisena osana. Kokemus on 
yksilöllinen, mutta sen perusta on yhteisöllinen. 
 

9.2.3. Kestävä kehitys 
Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mah-
dollisuudet. Ihmisen tulee oppia kaikessa toiminnassaan sopeutumaan luonnon ehtoihin ja maapal-
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lon kestokyvyn rajoihin. Lukio kannustaa opiskelijoita kestävään elämäntapaan ja toimintaan kes-
tävän kehityksen puolesta. 
 
Biologian ja maantieteen kurssien sisällöissä kestävä kehitys tulee korostetusti esille, etenkin kurs-
silla BI3 (Ympäristö). Ympäristökurssilla selvitetään esimerkiksi, miten ihminen on vaikuttanut 
ympäristön muuttumiseen eri tasoilla; maailmanlaajuisesti, Suomessa ja paikallisesti Pyhäjoella. 
Kielten kursseilla ympäristöasioita käydään läpi vierailla kielillä. Uskonnon etiikan kurssilla pohdi-
taan ihmisen toiminnan oikeutuksia. Äidinkielen kursseilla, opiskelijalla on mahdollisuus esim. 
mielipidekirjoituksin vaikuttaa yksilön jokapäiväisiin valintoihin ja yhteiskuntaopissa perehdytään 
kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksiin. 
 
Koko koulukompleksille, lukio mukaan luettuna, laaditaan yhteistyössä jäteneuvojan kanssa jättei-
den lajitteluohjelma. Opiskelijat opettelevat lajittelemaan jätteitä ja samalla pohtivat valintojaan 
ympäristöä ajattelevina kuluttajina. Monistamisessa ja tulostamisessa opiskelijoita ja lukion henki-
lökuntaa ohjataan järkevään paperin käyttöön, esim. kaksipuoliseen monistamiseen. 
 

9.2.4. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
Lukiokoulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuksia rakentaa kulttuuri-identiteettiään äidinkielen, 
menneisyyden jäsentämisen, uskonnon, taide- ja luontokokemusten sekä muiden opiskelijalle mer-
kityksellisten 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. Lukio tarjoaa opiskelijalle runsaasti mahdollisuuksia ymmärtää, 
miten kulttuuriperintömme on muodostunut ja mikä voi olla hänen tehtävänsä kulttuuriperinnön 
ylläpitäjänä ja uudistajana. 
 
Englannin, ruotsin, saksan ja ranskan kielten kursseissa kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus 
ilmenevät lähes kaikilla kursseilla, koska vierasta kieltä opiskeltaessa tutustutaan myös kohdemaan 
kulttuuriin. Opiskelijat tekevät havaintoja eroavaisuuksista oman maan ja vieraan maan kulttuurin 
välillä. Käytännössä tämä toteutuu esimerkiksi leirikoulujen aikana. 
 
Kaikissa äidinkielen ja kirjallisuuden kursseissa ilmenevät kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tunte-
mus.  
 
Koulu järjestää juhlia. Tavanomaisten tilaisuuksien lisäksi on mahdollista järjestää eri teemoihin 
liittyviä juhlia: esimerkiksi Runeberg-juhla.  
 
Kirjallisuuteen, historiaan ja kuvataiteisiin liittyviä opintomatkoja kotimaahan ja ulkomaille pyri-
tään järjestämään vuosittain. 
 
Uskonnon kurssit UE2 ja UE5 tutustutaan eurooppalaiseen ja suomalaiseen kulttuuriin, samoin 
maantieteen kurssit GE2 ja GE 4.   
 
Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus näkyvät kaikissa historian kursseissa. 
 

9.2.5.Teknologia ja yhteiskunta 
Teknologian kehittämisen lähtökohtana on ihmisen tarve parantaa elämänsä laatua ja helpottaa 
elämäänsä työ- ja vapaa-aikanaan. Teknologian perustana on luonnossa vallitsevien lainalaisuuksi-
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en tunteminen. Opetuksessa korostetaan teknologian ja yhteiskunnan kehittymisen vuorovaikutteis-
ta prosessia. 
 
Opiskelijaa ohjataan pohtimaan teknologian kehittämistä suhteessa yhteiskunnallisiin muutok-
siin historiallisista, ajankohtaisista ja tulevaisuuden näkökulmista muun muassa historian ja 
yhteiskuntatieteen, kielten, äidinkielen ja kirjallisuuden, biologian ja muiden luonnontieteiden 
tunneilla. 
 
Lukion kaikessa toiminnassa opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, käyttämään ja hallitsemaan tekno-
logiaa. Innovatiivisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja kehitetään muun muassa avoimilla tehtävillä 
kokeellisessa luonnontieteiden opetuksessa sekä leirikouluprojektien ja yritysyhteistyön kautta.  
 
Teknologian arvolähtökohtia ja seurannaisvaikutuksia tarkastellaan kaikkien oppiaineiden kursseil-
la. Opiskelijaa kannustetaan ottamaan kantaa teknologian kehittämiseen sekä osallistumaan yksilö-
nä ja kansalaisyhteiskunnan jäsenenä sitä koskevaan päätöksentekoon. 
 
Paikalliseen yritystoimintaan tutustutaan Kuulumiset-lehden toiminnassa sekä yritysvierailuilla 
esimerkiksi fysiikan opiskelun yhteydessä. 
 
Eritysten teknologiakurssien avulla opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus syventyä viestintä- ja in-
formaatioteknologiaan ja työskennellä tietotekniikkaan ja tietoverkkoihin erikoistuneessa  
PC Yrttis - yrityksessä tai omassa NY-yrityksessään. 
 

9.2.6. Viestintä ja mediaosaaminen 
Opiskelijalle tarjotaan opetusta ja toimintamuotoja, joiden avulla hän syventää ymmärrystään me-
dian keskeisestä asemasta ja merkityksestä kulttuurissamme. Lukio-opetus vahvistaa opiskelijan 
aktiivista suhdetta mediaan ja valmiutta vuorovaikutukseen sekä yhteistyötä paikallisen/alueellisen 
median kanssa. 
 
Mediaosaaminen on lukiossa sekä taitojen että tietojen oppimista. Se on sekä opiskelun kohde että 
väline. Mediakasvatus on verbaalisten, visuaalisten, auditiivisten, teknisten ja yhteiskunnallisten 
taitojen sekä opiskelutaitojen kehittämistä. Se edellyttää oppiaineiden välistä yhteistyötä ja yhteis-
työtä eri viestintävälineiden kanssa sekä oppimista aidoissa toimintaympäristöissä. 
 
Mediakriittisyyttä opetellaan äidinkielen ja etiikan kursseilla. Samoin mediapsykologian kurssilla. 
 
Tavoitteena on, että opiskelijan ilmaisullinen osaaminen monipuolistuu tuottaessaan hänen itse si-
sältöjä ja välittäessään niitä. Opiskelija voi harjoitella tuottamaan mediatekstejä kaikilla äidinkielen 
kursseilla ja Kuulumisten toimittajakursseilla. 
 
Kielten kursseilla opiskelija voi harjoitella viestintää vierailla kielillä. 
 
Maantiedon, biologian, uskonnon ja psykologian kursseilla median seuraaminen kuuluun kurssien 
ohjelmaan. 
 
Yhteiskuntaopin kursseilla opiskelija voi oppia tuntemaan median toimintaan vaikuttavia taloudel-
lisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä. 
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Leirikouluprojekteissa opiskelija voi harjoitella tuottamaan mediatekstien lisäksi digitaalista medi-
aa, kuten videoita ja www-materiaalia. 
 
Syysmessujen järjestämisen yhteydessä opiskelijalla on mahdollisuus kehittää monipuolisesti vuo-
rovaikutus-, viestintä- ja vaikuttamistaitojaan. 
 
 

9.3. Äidinkieli ja kirjallisuus 
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä  
 
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 kir-
joitetun kielen hallintaa ja kehitetään lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja sekä lue-
taan runsaasti kaunokirjallisia ja muita tekstejä kunkin kurssin näkökulmasta.  

9.3.1. 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, kuunteli-
jana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu.  
 
Keskeiset sisällöt: 
•tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä kuten tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja 
tekstityyppi  
•viestintätilanteen 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: ymmärrettävyys, havainnollisuus 
ja eheys  
•tekstien referointi ja kommentointi  
•omien viestintätietojen, -taitojen, -asenteiden ja -motivaation arviointi lukio-opiskelun näkökul-
masta  
•vuorovaikutustaidot ryhmässä   
 

9.3.2. 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 ke-
hittyy erilaisten tekstien tuottajana.  
 
Keskeiset sisällöt:  
•tekstuaaliset keinot, esimerkiksi lausetyypit ja -rakenteet, sananvalinnat, kielen kuvallisuus; jakso-
tus, viittaussuhteet, kytkökset; fokusointi, aiheen rajaus ja näkökulman valinta  
•informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, havainnollinen esittäminen ja arvi-
ointi  
•kirjoittaminen prosessina: tarkoituksenmukaisen aineksen haku, kriittinen valikointi ja siihen viit-
taaminen ja hyödyntäminen omassa tekstissä sekä tekstin ja sen kieliasun hiominen erityisesti ra-
kenteen ja tekstin eheyden kannalta. 
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9.3.3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3)  
Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta 
merkityksestä syvenee.  
 
Keskeiset sisällöt: 
•kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa tulkinnan kannalta perusteltua käsitteistöä ja lähestymistapaa 
hyödyntäen  
•proosa kirjallisuudenlajina: kerrontateknisiä keinoja, esimerkiksi kertoja, näkökulma, aihe, henki-
lö, aika, miljöö, teema, motiivi  
•lyriikka kirjallisuudenlajina: käsitteinä esimerkiksi runon puhuja, säe, säkeistö, rytmi, mitallisuus, 
toisto, kielen kuvallisuus  
•draama kirjallisuudenlajina  
•novellien, runojen ja draaman erittelyä  
•kirjallisuuden keinojen käyttöä omissa teksteissä  
 

9.3.4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4)   
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. 
Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuot-
tamaan argumentatiivisia tekstejä.  
 
Keskeiset sisällöt:  
•suora ja epäsuora vaikuttaminen: esimerkiksi suostuttelu, ohjailu, manipulointi; mainonta, propa-
ganda; 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  
 

9.3.5. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5)  
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kon-
tekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa.  
 
Keskeiset sisällöt: 
•eri aikakausia ja tyylejä edustavia kaunokirjallisia ja muita tekstejä erityisesti kulttuurisen konteks-
tin näkökulmasta  
•tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä oman 
aikansa että nykyajan kontekstissa  
•tyylin aineksien kuten sananvalinnan, sävyn, kielen kuvallisuuden, rytmin ja lauserakenteen vaiku-
tus tekstiin  
•oppiaineen sisältöihin liittyvästä aiheesta, itse valitusta näkökulmasta laadittu pohdiskeleva teksti  
•oman tyylin hiontaa ja huoltoa  
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9.3.6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6)  
Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkitykses-
tä yksilölle ja yhteiskunnalle.  
 
Keskeiset sisällöt:  
’•teksti suullisessa ja kirjallisessa traditiossa: kansanrunoudesta kirjallisuuteen, kirjoitetusta kult-
tuurista nykyviestintään  
•suomen kielen muotoutuminen ja muuttuminen kansainvälisessä ympäristössä; kielenohjailun pe-
riaatteet 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  
 
Syventävät kurssit 
 

9.3.7.Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7)  
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvi-
oimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.  
 
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  
 

9.3.8. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8)  
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä.  
 
Keskeiset sisällöt: 
 Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita:  
•tekstityypit ja tekstilajit  
•tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet  
•tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaaminen, tyylin 
hionta, otsikointi ja ulkoasun viimeistely  
•kielenhuoltoa  
 

9.3.9. 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.  
 
Keskeiset sisällöt: 
• nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä  
• ajankohtaisia suullisia ja kirjallisia puheenvuoroja kieltä ja kulttuuria käsittelevistä aiheista  
• mediatekstien ajankohtaisaiheiden, ilmaisukeinojen ja vaikutusten tarkastelua  
• osallistumista lukija- ja kirjoittajayhteisöön 
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Koulukohtaiset soveltavat kurssit 
 

9.3.10. Lehtityön kurssi (ÄI 10so*) 
 
Opiskelijat perehtyvät monipuolisesti lehdentekoon ja toimittajan työhön. 
 
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
 
• perehtyy journalistiikan perusteisiin ja lehdenteon eri vaiheisiin 
• ymmärtää median, erityisesti sanomalehden, merkityksen vaikuttamisen välineenä 
• ymmärtää toimittajan työn vapauden ja vastuun 
• omaksuu kriittisen asenteen eri viestimien tarjontaan 
• kehittää tiedonhankinta- ja kirjoitustaitojaan. 
 
Keskeiset sisällöt: 
• hyvän lehtijutun rakenne, tyyli, otsikointi ja kuvitus 
• lehtijuttujen ja muun aineiston tuottaminen Kuulumisiin 
• tutustuminen lehdenteon eri vaiheisiin käytännön työn kautta sekä 
• vierailemalla paikallislehden toimituksessa 
 

9.3.11. Lehtityön kurssi, päätoimittajana (ÄI 11so’) 
Opiskelijat perehtyvät lehden tekoon tutustumalla päätoimittajan työhön ja ottamalla enemmän 
vastuuta Pyhäjoella ilmestyvän Kuulumiset -lehden koko sisällöstä. Jokainen toimii oman lehtensä 
päätoimittajana. 
 
 

9.3.12. Äidinkielen soveltava leirikoulukurssi (SO12) 
 
JOHDANTO: 
Kurssi liittyy keväisin toteutuvaan opintomatkaan/leirikouluun ja integroituu aina jonkun toisen 
oppiaineen kanssa. Kurssilla opiskelija tutustuu leirikoulumaan kulttuuriin ja kirjallisuuteen mah-
dollisen teeman kautta. 
 
TAVOITTEET: 
* Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hioo ja kertaa omaa kirjallista ilmaisua ylioppilaskokeessa 
tarvittavien taitojen suuntaisesti. Kurssilla kehitetään kokelaan yleissivistystä, ajattelun kehittynei-
syyttä ja kokonaisuuksien hallintaa. 
* Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tietämään leirikoulumaan kulttuurista ja kirjallisuu-
desta. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
* Kirjallisuusesseitä 
* Lehtiartikkeleita 
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* Haastatteluja 
* Työnäytepäivänä esiintyminen 
 

9.4. Toinen kotimainen kieli (Ruotsi) 
Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille 
ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja sekä tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää 
pohjoismaista yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. 
Se auttaa opiskelijoita syventämään tietojaan kaksikielisestä Suomesta. Ruotsin kielen opetus antaa 
opiskelijoille valmiudet ruotsin kielen omaehtoiseen opiskeluun auttamalla heitä ymmärtämään, 
että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoitte-
lua. Ruotsin kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine. 
 

9.4.1. Opetuksen yleiset tavoitteet ja arviointi: 
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa B1-oppimäärässä kielitaidon kuvausasteikon (Kielitaidon 
tasojen kuvausasteikko) tasot seuraavasti: 
Kuullun ymmärtäminen B1.2 
Puhuminen B1.1 
Luetun ymmärtäminen B1.2 
Kirjoittaminen B1.1 
 
Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten 
mukaisesti. 
 
B1-oppimäärän syventävän kurssin 6 suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta 
suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin.  Kurssit 
arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4-10.  Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe ar-
vioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4-10.  Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todis-
tus päättötodistuksen liitteenä. 
 
 

9.4.2. Koulu ja vapaa-aika (RUB 1) 
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden 
hallintaa. Tavoitteena on oppia keskustelemaan ja kertomaan eri vapaa-ajanviettotavoista sekä kou-
lusta ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista. 
Aihepiirit: opiskelu ja nuorten harrastukset 
Painotus: keskustelu ja mielipiteen ilmaisu. Työtavoissa huomioidaan suullisen harjoittelun keskei-
syys. 
Aihekokonaisuus: kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
Rakenteet: substantiivin suku ja luku, adjektiivi predikatiivina, verbiryhmät ja 
aikamuodot, persoonapronominit, päälauseiden sanajärjestys 

9.4.3. Arkielämää Pohjoismaissa (RUB 2) 
Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista. Kurssi tutustuttaa sinut nuorten elämään 
Pohjoismaissa. Mitä nuoret ajattelevat muodista, asumisesta, perheestä, ystävistä sekä kokemuksis-
taan työelämässä? Puhumista ryhmän edessä harjoitellaan referoimalla helpohkoja ruotsinkielisiä 
tekstejä. 
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Aihepiirit: opiskelu, työ, harrastukset, palvelut ja vapaa-ajanvietto 
Painotus: puheviestinnän sekä lyhyiden kirjallisten viestien harjoittaminen. 
Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, viestintä ja mediaosaaminen 
Rakenteet: adjektiivi+substantiivi, adjektiivien vertailu, sivulauseet, relatiivipron., 
apuverbit, att+infinitiivi. 
 

9.4.4. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB 3) 
Kurssin aikana opit kuvailemaan kotimaatasi, sen asukkaita ja luontoa sekä ilmaisemaan ajatuksiasi 
Suomen eurooppalaistumisesta. Tavoitteena on oppia esittelemään kotimaataan ja esittämään omia 
mielipiteitään kurssilla käsiteltävistä aihepiireistä. 
 
Aihepiirit: kotimaa, suomenruotsalaisuus, pohjoismaisuus sekä Suomi eurooppalaisena valtiona. 
 
Painotus: viestintästrategioista paneudutaan kirjoittamiseen, erityisesti henkilön 
ja paikan kuvaamiseen sekä tekstinymmärtämisvalmiuksien kehittämiseen. 
 
Aihekokonaisuudet: kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
 
Rakenteet: pronominit, subst.määräysmuotojen käyttö, erisnimen suku, lukusanat, käskymuoto 
 

9.4.5. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB 4) 
Kurssilla tutustutaan erilaisiin elämänkohtaloihin, kulttuureihin, tapoihin ja arvoihin. Sanastoa laa-
jennetaan ja syvennetään mm. sananjohtotehtävien sekä aihepiireihin liittyvien kirjoitelmien avulla. 
Aihepiirit: elämänarvot, ihmissuhteet sekä eri ikäryhmien kohtaaminen arjessa. 
Painotus: kurssilla vahvistetaan erityisesti suullisia mutta myös kirjallisia 
kommunikaatiotaitoja 
Aihekokonaisuus: hyvinvointi ja turvallisuus 
Rakenteet: adverbit, konditionaali, S-passiivi, omistusmuodon ilmaiseminen 
 

9.4.6. Elinympäristömme (RUB 5) 
Kurssilla tarkastellaan muuttuvaa maailmaa eri näkökulmista. Kurssin keskeiset teemat, kuten 
luonnonsuojelu, tekniikan kehittyminen ja elinympäristön muuttuminen ovat sanastollisesti vaativia 
ja korostavat näin ollen ymmärtävän lukemisen merkitystä. 
 
Aihepiirit: luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. 
 
Painotus: Kurssilla kartutetaan sanavarastoa sananjohto-oppia hyödyntäen, korostetaan ymmärtävää 
lukemista sekä hiotaan kirjallista ilmaisua. 
 
Aihekokonaisuudet: kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta, viestintä ja mediaosaaminen 
 
Rakenteet: partisiipit, vara- ja bli-passiivi, vahvat ja epäsäännölliset verbit johdannaisineen 
 

9.4.7. Puhu ja ymmärrä paremmin (suullisen kielitaidon kurssiRUB 6s) 
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimää-
rälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset poh-
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joismaiset tapahtumat ja aikaisempien kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa jokapäiväisen elämän 
kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin 
liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.  
 

9.4.8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB 7s) 
Aihepiirit: maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen, mm. nuorten 
opiskelu- ja työmahdollisuudet Euroopassa, kontaktit ympäri maailmaa 
sekä tekninen kehitys maapallolla. 
 
Painotus: Vahvistetaan tekstinymmärtämisen taitoa entistä vaativamman kieliainek- 
sen avulla. Jatketaan valmistautumista lukion päättökokeeseen. 
 
Aihekokonaisuudet: aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, kestävä kehitys. 
 

9.4.9. Lukioon valmentava kertauskurssi (RUB 8so) 
Perusrakenteita ja sanastoa kertaava kurssi lukioon tulijoille. Kurssi on suositeltava kaikille, joilla 
peruskoulun päättötodistuksessa ruotsin kielen arvosana on 7 tai sitä alempi. 
 

9.4.10. Tukikurssi yo-kirjoituksiin valmistautuville (1/2 kurssia) (RUB 9so) 
Kurssi on tarkoitettu tukemaan yo-kirjoituksiin valmistautuvia opiskelijoita. Kurssilla hiotaan kir-
jallisen tuottamisen taitoa. Lisäksi kerrataan kielioppia ja harjoitellaan yo-kokeeseen sisältyviä teh-
tävätyyppejä 
 

9.4.11. Pohjoismainen kulttuuri- ja kuuntelukurssi (RUB 10so) 
Kurssilla tutustutaan pohjoismaisen kulttuurin eri taiteenalojen (kirjallisuus, elokuva, musiikki, 
taide) pohjoismaalaisiin edustajiin. Tutustuminen tapahtuu kuuntelutehtävien avulla. Kurssilla laa-
ditaan esitelmä jostain kulttuurihenkilöstä. Kurssi tarjoaa hyvän harjoittelumahdollisuuden yo-
kokeeseen valmistautuville.  
 
Painotus: vahvistetaan kuullunymmärtämisen taitoa 
 
Aihekokonaisuudet: kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
 

9.5. Vieraat kielet, yleiset tavoitteet: 
Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heil-
le kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää opiskel-
tavan kielen kielialueen tai yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvos-
tustaan. Tällöin otetaan huomioon erityisesti eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen monikie-
lisyys ja kulttuurisuus. Kielten opetus antaa opiskelijoille valmiudet kielten omaehtoiseen opiske-
luun auttamalla heitä ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja 
monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine. 
 
Opetuksen tavoitteet 
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Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite 2) tasot 
seuraavasti: 
 
Kielitaidon tasojen kuvausasteikko 
Kieli ja oppimäärä : 
 
Englanti A 
Kuullun ymmärtäminen B2.1 
Puhuminen B2.1 
Luetun ymmärtäminen B2.1 
Kirjoittaminen B2.1 
 
Muut kielet B3: 
Kuullun ymmärtäminen A2.1 - A2.2 
Puhuminen A2.1 
Luetun ymmärtäminen A2.1 - A2.2 
Kirjoittaminen A1.3 - A2.1 
 
Tavoitteena on myös, että opiskelija 
• osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla 
• osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin 
• omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen 
opiskelijana 
• osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja 
viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin strategioin. 
 

9.5.1. Arviointi 

Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten 
mukaisesti. 
 

9.6. Englanti 
 

9.6.1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA 1) 
Aihepiirit 
Kurssin aihepiirejä ovat optimistinen elämänasenne, vapaa-ajan harrastukset, ihmissuhteet ja värien 
merkitys elämässämme. 
 
Painotus 
Keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä suullisen ja kirjallisen viestinnän strategioita. 
 
Aihekokonaisuudet 
• hyvinvointi ja turvallisuus 
• kulttuuri-identiteetti, kulttuurin tuntemus 
 
Rakenteet 
• aikamuodot, liitekysymykset, sanajärjestys, persoona- ja refleksiivipronominit 

http://www.pyhajoki.fi/lukio/Oppiaineet/Kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.htm


 20

 
 

9.6.2. Viestintä ja vapaa-aika  (ENA 2) 
Aihepiirit 
Kurssilla tutustutaan kolmeen englanninkieliseen maahan: Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Yh-
dysvaltoihin sekä Australiaan. Lopuksi tarkastelemme Suomea ulkomaalaisen silmin. 
 
Painotus 
Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. 
Opiskelijat valmistavat pareittaan Suomeen liittyvän suullisen esityksen. 
 
Aihekokonaisuudet 
 
• hyvinvointi ja turvallisuus 
• viestintä- ja mediaosaaminen 
• kulttuuri-identiteetti, kulttuurin tuntemus 

 
Rakenteet 

• Yksikkö ja monikko, artikkelit, it ja there -sanat muodollisina subjekteina, demonstratiivipro-
nominit, passiivi 

 

9.6.3. Opiskelu ja työ (ENA 3) 
Aihepiirit 
Kurssilla puhutaan omaa tulevaisuutta koskevista unelmista ja opiskelusta. Erilaisiin ammatteihin 
tutustumisen ohella opetellaan selviytymään englanniksi työnhakuun liittyvistä asioista. 
 
Painotus 
Opiskelija omaksuu riittävän koulusanaston ja pystyy vertailemaan kouluoloja eri maissa. Kurssin 
aikana toteutetaan työnhakuprosessi, jossa opiskelija toimii sekä työnhakijan roolissa (CV ja työ-
haastattelu) että työnhakijoiden haastattelijana. 
 
Aihekokonaisuudet 
 
• aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
• hyvinvointi ja turvallisuus   
 
Rakenteet 
Adjektiivit ja adverbit, epäsuora esitys, indefiniittipronominit 
 

9.6.4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma  (ENA 4) 
Aihepiirit 
Kurssin aihepiirejä ovat yhteiskunnan rakenteet ja erilaiset yhteisöt sekä yksilön tekemät valinnat ja 
vaikutusmahdollisuudet. 
 
Painotus 
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Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla.  Lähtökohtana ovat 
oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit, joista voidaan tehdä alustuksia pienryh-
mäkeskusteluja varten. 
Kirjallista ilmaisua harjoitetaan kirjoittamalla muun muassa sanomalehden yleisönosastokirjoitus 
sekä argumentatiivinen kirjoitelma. 
 
Aihekokonaisuudet 
- aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 
- hyvinvointi ja turvallisuus 
- kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
 
Rakenteet 
Vaillinaiset apuverbit, relatiivipronominit, paljoussanat sekä konjunktioiden ja sidesanojen käyttö. 
 
 

9.6.5. Kulttuuri  (ENA 5) 
Aihepiirit 
Kurssi johdattelee opiskelijat kulttuurin eri alueisiin kuten kirjallisuuteen, elokuviin, taiteeseen ja 
arkkitehtuuriin.  Sen jälkeen, kun keskeinen sanasto kultakin kulttuurin alueelta on opittu, opiskeli-
jat tekevät heitä kiinnostavilta kulttuurin alueilta toteutustavoiltaan erilaisia töitä. 
 
Painotus 
Opiskelijat valmistavat laajahkon kulttuuriaiheisen tuotoksen ja esittelevät sen. 
 
Aihekokonaisuudet 
- kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
- viestintä ja mediaosaaminen 
 
Rakenteet 
Lauseenvastikkeet, aikamuotojen käyttö englannissa, kansallisuussanat sekä välimerkit ja isot alku-
kirjaimet. 

9.6.6. Tiede, talous ja tekniikka (ENA 6) 
Aihepiirit 
Kurssin aihepiirejä ovat arkipäivän ilmiöt ja huipputeknologia, ihminen keksintöjen maailmassa ja 
media, mainonta ja moderni yrittäjyys. 
 
Painotus 
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Kurssin aikana tehdään englanninkieli-
sen tiedeartikkelin pohjalta referaatti sekä tutustutaan englantilaisten laatu- ja populäärilehtien eroi-
hin. 
 
Aihekokonaisuudet 
• teknologia ja yhteiskunta 
• viestintä ja mediaosaaminen 
• hyvinvointi ja turvallisuus 

 
Rakenteet 
Erilaiset ajanilmaukset, infinitiivin ja ing-muodon käyttö 
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9.6.7.  Luonto ja kestävä kehitys (ENA 7) 
Aihepiirit 
Kurssi käsittelee säätä ja sen ääri-ilmiöitä, luonnon monimuotoisuutta, vaihtoehtoisia energiamuo-
toja, maanviljelyä, kestävän kehityksen huomioonottamista ja eläinten suojelua. 
 
Painotus 
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän 
kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. 
Kurssilla harjoitellaan yo-kirjoituksissa esiintyviä kuullun ymmärtämisen, luetun ymmärtämisen ja 
kirjallisen tuottamisen erilaisia tehtävätyyppejä. 
 
Aihekokonaisuudet 
• kestävä kehitys 
• hyvinvointi ja turvallisuus 
• aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 

 
Rakenteet 
Kieliopissa keskitytään kertaamaan erityisesti verbioppia. 
 

9.6.8.  Puhu ja ymmärrä paremmin (suullisen kielitaidon kurssi ENA 8) 
Painotus 
Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä.  Tavoitteena on pu-
humisrohkeuden ja kielenkäytön sujuvuuden lisääminen.  Ajankohtaiset tapahtumat otetaan huomi-
oon ja puhetehtävissä hyödynnetään ja vahvennetaan lukion englannin kurssien aihepiirien sanas-
toa.  Puhumista harjoitellaan vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien 
avulla.  Kurssilla tehdään lisäksi ääntämisen ja intonaation parantamiseen tähtääviä harjoituksia.  
Kurssiin sisältyy myös paljon erilaisia luovia puheen tuottamistilanteita. 
 
Kurssiarvosanaan vaikuttavat jatkuva näyttö eli aktiivinen osallistuminen kurssin puhetilanteisiin 
sekä vaaditut yksilö-, pari- tai ryhmätuotokset, joista palaute annetaan joko opettaja- tai vertaisarvi-
ointina.  Opiskelija laatii myös oman itsearviointiprofiilinsa puhetaitojensa kehittymisestä kurssin 
aikana. Kurssin arviointiin vaikuttaa osaltaan myös kurssin lopussa suoritettava suullisen kielitai-
don koe, jossa arvioidaan opiskelijan ääntämistä sekä kerronta- ja keskustelutaitoa. Opiskelijat saa-
vat kokeesta todistuksen päättötodistuksen liitteenä.  Saatua todistusta opiskelijat voivat hyödyntää 
harjoittelu- tai työpaikkaa hakiessaan ja opintojaan jatkaessaan. 
 

9.6.9. Tukikurssi ykkösille  (ENA 9) 
Tämän lukiossa aloittaville tarkoitetun kurssin keskeinen tavoite on kerrata peruskoulussa opittua 
sanastoa ja kielioppia sekä valmentaa opiskelijoita lukion työtapoihin. 
 
 

9.6.10. Tukikurssi kakkosille (1/2 kurssia) (ENA 10) 
Kurssilla vahvistetaan opiskelijoiden taitoja kielitaidon eri osa-alueilla. 
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9.6.11.  Abikurssi (ENA 11) 
Kurssilla valmistaudutaan tuleviin yo-kirjoituksiin kertaamalla keskeistä sanastoa, harjoittamalla 
puheen ja tekstin ymmärtämistä, tekemällä erilaisia rakenne- ja sanastotehtäviä sekä laatimalla eri-
tyyppisiä kirjoitustehtäviä. Opiskelijat osallistuvat kurssin aikana myös englannin kielen preli-
minäärikokeeseen. 
 
 

9.7.Ranska 

9.7.1. Hyvää päivää, hauska tutustua (RAB3 1) 
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja 
esittäytyminen. Lisäksi harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita 
keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan 
selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. 
 
Aihekokonaisuudet 
• hyvinvointi ja turvallisuus 
• kulttuuri-identiteetti, kulttuurin tuntemus 
 
 

9.7.2. Näin asiat hoituvat  (RAB3 2) 
Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla 
painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista 
 
Aihekokonaisuudet 
• hyvinvointi ja turvallisuus 
• kulttuuri-identiteetti, kulttuurin tuntemus 
 
 

9.7.3. Vapaa-aika ja harrastukset (RAB3 3) 
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan 
viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen 
ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusra-
kenteiden tuntemusta. 
 
Aihekokonaisuudet  
• hyvinvointi ja turvallisuus 
• viestintä ja mediaosaaminen 
• kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
 
 

9.7.4.  Meillä ja muualla (RAB3 4) 
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, näh-
tävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista 
ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestin-
nällisten tehtävien avulla. 
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Aihekokonaisuudet 
• hyvinvointi ja turvallisuus 

aisuus ja yrittäjyys 
uurien tuntemus 

9.7.5. Ennen ja nyt (RAB3 5) 
 
 

urssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat 
simerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusraken-

hyvinvointi ja turvallisuus 
etti ja kulttuurien tuntemus  

9.7.6. RAB3 6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevai-
suuden in liittyvää suullista ja kirjallista 

9.7.7. Kulttuuri (RAB3 7) 
ten maiden kuvataidetta, kirjallisuutta, musiikkia, elokuvia, teat-

teria ja an kielitaidon kaikkia alueita. 

9.7.8. Yhteinen maapallomme (RAB3 8) 
tustutaan eri lähteistä peräisin oleviin teksteihin, joissa käsitellään oman maan ja rans-

kankiel aapallon nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. 

vallisuus 
eiskunta 

• aktiivinen kansal
• kulttuuri-identiteetti ja kultt
 
 

K
e
teiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
Aihekokonaisuudet 
• 

• kulttuuri-identite
 
 

 suunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireih
viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 
 
Aihekokonaisuudet 

aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys • 

 
 

Kurssilla käsitellään ranskankielis
 urheilua. Kurssilla harjoitella

 
Aihekokonaisuudet 

kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus • 

 
 

Kurssilla tu
isten maiden yhteiskuntien toimintaa sekä m

Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista 
suullisesti ja kirjallisesti. 
 
Aihekokonaisuudet 

kestävä kehitys • 

• hyvinvointi ja tur
• teknologia ja yht
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• kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 

9.8.1. Hyvää päivää, hauska tutustua (SAB3 1) 
Keskeiset tilanteet ja aihepiirit: 
 
• terv

aamisesta sopiminen 
kirjeen/viestin kirjoittaminen, postimerkkien ostaminen, hintojen tiedustelu 

 kertominen 

iiri, elin- ja opiskeluympäristö) 

tantiivien peruskäyttö, pers.pronominit,  

eskeiset tilanteet ja aihepiirit: 
matkalippujen ostaminen 

• tien

oimiminen 

tämistä ja puhumista. 

hyvinvointi ja turvallisuus (terveys ja ihmiskeho, lääkärissä asiointi) 

akenteet: opitaan lisää verbien käyttöä, opetellaan akkusatiivin käyttö sekä omistuspronominit 

9.8.3. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB3 3) 

mieltymyksistä ja harrastuksista kertominen 
• henkilön kuvaileminen 
• asu

inen 

ivotuksia 

 
 

9.8.Saksa 

ehtiminen, esittely 
• puhelimessa toimiminen, tap
• 

• perheestä ja sukulaisista
• säästä puhuminen 
• kellonaikojen kysyminen, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat 

 
uheviestintää. Kurssilla painotetaan p

 
Aihekokonaisuudet:  

h• yvinvointi ja turvallisuus (oma lähip
 

Rakenteet: opitaan verbien ja subs
tavallisimmat kysymyssanat, lukusanat sekä päälauseen sanajärjestys. 
 
  

9.8.2. Näin asiat hoituvat(SAB3 2) 
K
• 

neuvominen, majoittuminen 
intolassa ja kaupassa asioiminen • rav

• ruumiinjäsenet ja lääkärissä t
 
Kurssilla painotetaan puheen ymmär
 
Aihekokonaisuudet:  
• 

 
R
 

Keskeiset tilanteet ja aihepiirit: 
• 

minen ja asunnon esittely 
• lippujen varaaminen ja ostam
• vaatteiden ostaminen ja kuvaileminen 
• juhlista kertominen ja onnittelu, to
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Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja mielipiteen ilmaisemista. 

aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys (osallistuminen vapaa-ajan toimintaan) 

akenteet: opetellaan perfekti, datiivin käyttö sekä sivulauseet. 

elämää saksalaisena/suomalaisena nuoren ihmisen näkökulmasta 
• eri elinympäristöjen vertaileminen (maaseutu/kaupunki) 
• om

n esittely 
iden laajennusta 

ä harjoitellaan yksinkertaisten kirjal-

ikamuotoja ja sijamuotoja, opitaan prepositioitten käyttöä sekä genetiivi. 

Saksan tiedehistorian merkkihenkilöitä 
• luo

stuminen ja niistä kertominen 
sten viestien kirjoittamista 

 (luonnontieteiden ja tekniikan kehitys) 

 
perfekti ja pl.perfekti sekä konditionaali, adjektiivin taivutus ja vertailu sekä 

j

9.8.6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB3 6) 

miseen liittyvistä asioista keskusteleminen, esim. opiskelu/töihin meno, asuminen, 
eurustelu, vastuun ottaminen, autokoulu, armeija/siviilipalvelus 

 
Kurssilla harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien ku-
vailua. 

 
Aihekokonaisuudet:  
• 

 
R
  

9.8.4. Meillä ja muualla (SAB3 4) 
Keskeiset tilanteet ja aihepiirit: 
• 

an maan esittely 
• kaupungin (ja maan) historia
• nähtävyyksien esittely ja kuvailu sekä matkailuun liittyvien tilante

 
heen ymmärtämistä ja puhumista sekKurssilla painotetaan pu

listen viestien kirjoittamista. 
 
Aihekokonaisuudet:  
• kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus (saksalaisuus ja suomalaisuus ja näiden vertailu 

sekä historian tapahtumien vaikutus saksalaiseen identiteettiin) 
 

Rakenteet: kerrataan a
  

9.8.5.  Ennen ja nyt (SAB3 5) 
Keskeiset tilanteet ja aihepiirit: 

tieteen ja teknologian kehitykseen tutustuminen • 

• 

nnon- ja eläinsuojelu 
itsiin ja sen erityispiirteisiin tutu• Sve

Kurssilla painotetaan puheviestintää sekä harjoitellaan kirjalli
 
Aihekokonaisuudet:  
• teknologia ja yhteiskunta
• kestävä kehitys (luonnonsuojelu) 
• kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus (sveitsiläisyys) 

Rakenteet: opitaan im
jär estysluvut. 
 

Keskeiset tilanteet ja aihepiirit: 
nuoren aikuistu
s
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ronominit.  

9.8.7. Kulttuuri (SAB3 7) 
aksankielisen alueen kulttuurin eri puolia, aihepiireinä voivat olla esimerkiksi 

Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 

ihekokonaisuudet:  
• kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
 

 yhteiskunnallista toimintaa saksalaisella kielialueella sekä maapallon nykyti-
an tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinker-

is

• kestävä kehitys 
 

ikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja 
sti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa 

 sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin, opet-
matiikan kieltä sekä kehittää laskemisen ja ongelmien 

tkaisemisen taitoja. Matematiikan opetustilanteet järjestetään siten, että ne herättävät opiskelijan 
tek tuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä. Eri-

isesti opiskelijaa ohjataan hahmottamaan matemaattisten käsitteiden merkityksiä ja tunnistamaan, 

 

tää opiskelijan kykyä esittää ratkaisuja, tukea opis-

Aihekokonaisuudet:  
• hyvinvointi ja turvallisuus (liikenne, armeija, perheen perustaminen) 

 
Rakenteet: opitaan infinitiivin käyttö ja lauseenvastikkeet sekä relatiivip
 

Kurssilla käsitellään s
kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. 

 
A

Rakenteet: opitaan partisiippien käyttö sekä passiivi 
 

9.8.8. Yhteinen maapallomme (SAB3 8) 
Kurssilla tarkastellaan
laa ja tulevaisuuden näkymiä. Kurssilla painoteta

ten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. ta
 

ihekokonaisuudet:  A

Rakenteet: kerrataan aikaisemmin opittua.  
 

9.9. Matematiikka, yleiset tavoitteet 
 

 aMatematiikan asema
tuottaa matemaattise
opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin
aa käyttämään puhuttua ja kirjoitettua matet

ra
emään havaintojensa pohjalta kysymyksiä, ole

ty
kuinka ne liittyvät laajempiin kokonaisuuksiin. 
 
Opiskelijaa myös kannustetaan kehittämään luovia ratkaisuja matemaattisiin ongelmiin. Opetukses-
sa 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.
 
Arviointi 

atematiikan opetuksessa arvioinnin tulee kehitM
kelijaa matemaattisten käsitteiden muodostamisprosessissa ja arvioida kirjallista esitystä sekä opet-
taa opiskelijalle oman työnsä arvioimista. Osaamisen arvioinnissa kiinnitetään huomio laskutai-
toon, menetelmien valintaan ja päätelmien täsmälliseen ja johdonmukaiseen perustelemiseen. 
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Oppimäärän vaihtaminen 
Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen käytetään seuraavia vastaavuuksia: 

AB1 

etuksen yleiset tavoitteet  
än oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija: 
iseen työskentelyyn ja oppii sitä kautta luottamaan omiin matemaattisiin 

ykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa 
intaan, ratkaisujen keksimiseen sekä niiden kriittiseen 

arv
• ym en seuraamaan matemaattisen tiedon esittämis-
tä, lukemaan matemaattista tekstiä, keskustelemaan matematiikasta, ja oppii arvostamaan esityksen 
täsmäll

atiikalle ominaisella tavalla, tottuu tekemään otaksumia, 
a 

istettävyyttä. 

maattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja tietolähteitä. 

lle matemaattiset valmiu-
-

don luonnetta. Opetus pyrkii myös antamaan opiskelijalle selkeän käsi-
-

ielämässä, tieteessä ja tekniikassa. 

enttilaskennan taitojaan 
liöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistään 

• tottuu käyttämään neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä 
• syventää funktiokäsitteen ymmärtämistään tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita 
• oppii ratkaisemaan potenssiyhtälöitä. 
 

MAA1 - M
MAA3 - MAB2 
MAA6 - MAB5 
MAA7 - MAB4 
MAA8 - MAB3 
 
 

9.10. Matematiikka, pitkä oppimäärä 

9.10.1. Op
Matematiikan pitk
• tottuu pitkäjänte
k
• rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toim

iointiin 
märtää ja osaa käyttää matematiikan kieltä, kut

isyyttä ja perustelujen selkeyttä 
• oppii näkemään matemaattisen tiedon loogisena rakenteena 
• kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan 
• harjaantuu käsittelemään tietoa matem
tutkimaan niiden oikeellisuutta ja laatimaan perusteluja sekä arvioimaan perustelujen pätevyyttä j
tulosten yle
• harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita ja hyödyntämään erilaisia ratkaisustrategi-
oita 
• osaa käyttää tarkoituksenmukaisia mate
 
Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelija
det, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän matematiikan opin
noissa opiskelijalla on tilaisuus omaksua matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä sekä oppia ymmär-
tämään matemaattisen tie
tyksen matematiikan merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä sekä sen soveltamismahdollisuuksis
ta ark
 

Pakolliset kurssit 

9.10.2. Funktiot ja yhtälöt (MAA1) 
Tavoitteet:: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• vahvistaa yhtälön ratkaisemisen ja pros
• syventää verrannollisuuden, ne
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Keskeiset sisällöt: 
• potenssifunktio 
• poten

rtopotenssi 

ktioita 
iyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää 

 korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman po-
ua 

ia polynomiepäyhtälöitä. 

• polynomien tulo ja binomikaavat 
• polyn

rkeamman asteen polynomiyhtälöitä 
rän tutkiminen 

: 
n, että opiskelija 

maan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmi-
sa 

ämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita 
oiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yh-

a- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa 

uotoisuus 
• sini- ja kosinilause 
• ympy en suorien geometria 

 kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen 

iden 

pii tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ym-
 

aisemaan sellaisia itseisarvo-yhtälöitä 

än ratkaisemisen taitojaan. 

ssiyhtälön ratkaiseminen 
• juuret ja mu
• eksponenttifunktio 

9.10.3. Polynomifunktiot (MAA2) 
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• harjaantuu käsittelemään polynomifun
• oppii ratkaisemaan toisen asteen polynom
• oppii ratkaisemaan
lynomien jakolask
• oppii ratkaisemaan yksinkertais
 
Keskeiset sisällöt:: 

omifunktio 
• toisen ja ko
• toisen asteen yhtälön juurten lukumää
• toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin 
• polynomiepäyhtälön ratkaiseminen 
 

9.10.4. Geometria (MAA3) 
Tavoitteet:
Kurssin tavoitteena o
• harjaantuu hahmottamaan ja kuvaa
ulotteisissa tilanteis
• harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käytt
• ratkaisee geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvi
denmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suor
Keskeiset sisällöt:: 
• kuvioiden ja kappaleiden yhdenm

rän, sen osien ja siihen liittyvi
• kuvioihin ja
 

9.10.5. Analyyttinen geometria (MAA4) 
Tavoitteet:: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• ymmärtää kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitte
välille 
• ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja op
pyröitä ja paraabeleja
• syventää itseisarvokäsitteen ymmärtämystään ja oppii ratk
ja vastaavia epäyhtälöitä, jotka ovat tyyppiä | f(x) | = a tai | f(x) | = | g(x) | 
• vahvistaa yhtälöryhm
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ällöt: 

sta 

avoitteet:: 
on, että opiskelija 

sitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin 
ia vektoreiden avulla 

 pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla. 

inaisuudet 
• vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla 
• koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo 

ot avaruudessa 

avoitteet:: 
n, että opiskelija 

ttejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkit-

käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin 
an käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odo-

tusarvon ja soveltamaan sitä 
• pereh seen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa. 

ällöt: 
ma 

äköisyys 

rvo 

ionaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä 

Keskeiset sis
• pistejoukon yhtälö 
• suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt 
• itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen 
• yhtälöryhmän ratkaiseminen 
• pisteen etäisyys suora
 

9.10.6. Vektorit (MAA5) 
T
Kurssin tavoitteena 
• ymmärtää vektorikä
• oppii tutkimaan kuvioiden ominaisuuks
• tutkii kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston
 
Keskeiset sisällöt:  
• vektoreiden perusom

• suorat ja tas
 

9.10.7. Todennäköisyys ja tilastot (MAA6) 
 
T
Kurssin tavoitteena o
• oppii havainnollistamaan diskree
semaan jakaumien tunnuslukuja 
• perehtyy kombinatorisiin menetelmiin 
• perehtyy todennäköisyyden 
• ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakaum

tyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsittee
 
Keskeiset sis
• diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakau
• jakauman tunnusluvut 
• klassinen ja tilastollinen todenn
• kombinatoriikka 
• todennäköisyyksien laskusäännöt 
• diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma 
• diskreetin jakauman odotusa
• normaalijakauma 
 

9.10.8. Derivaatta (MAA7) 
Tavoitteet:: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• osaa määrittää rat
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• omaksuu havainnollisen käsityksen
• määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaat
• osaa tutkia derivaatan avulla poly
• osaa määrittää rati

 funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta 
at 

nomifunktion kulkua ja määrittää sen ääriarvot 
onaalifunktion suurimman ja pienimmän arvon sovellusongelmien yhteydessä. 

Keskeiset sisällöt: 
• ration

a-arvo, jatkuvuus ja derivaatta 
ja osamäärän derivoiminen 

avoitteet: 
on, että opiskelija 

ifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä 

onotonisten funktioiden käänteisfunktioita. 

Keskeiset sisällöt: 
• juurif

funktiot ja -yhtälöt 

funktio 

9.10.10. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9) 

ä opiskelija 
 funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla 

rigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä sin f(x) = a tai 

isten funktioiden yhteydet sin2x + cos2x = 1 ja tan x = sin x / cos x 

• oppii määrittelemään lukujonoja palautuskaavojen avulla 
• osaa r non ja niistä muodostettujen 

lla. 

nktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen 

 

aaliyhtälö ja -epäyhtälö 
• funktion raj
• polynomifunktion, funktioiden tulon 
• polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen 
 
 

9.10.9. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8) 
T
Kurssin tavoitteena 
• tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritm
yhtälöitä 
• tutkii juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita derivaatan avulla 
• oppii yhdistetyn funktion derivoimisen 
• tutkii aidosti m
 

unktiot ja -yhtälöt 
• eksponentti
• logaritmifunktiot ja -yhtälöt 
• yhdistetyn funktion derivaatta 
• käänteis
• juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat 
 

Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, ett
• oppii tutkimaan trigonometrisia
• oppii ratkaisemaan sellaisia t
 sin f(x) = sin g(x) 
• osaa trigonometr
• tutkii trigonometrisia funktioita derivaatan avulla 
• ymmärtää lukujonon käsitteen 

atkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jo
summien avu
 
Keskeiset sisällöt: 
• suunnattu kulma ja radiaani 
• trigonometriset fu
• trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen 
• trigonometristen funktioiden derivaatat 
• lukujono 
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• rekursiivinen lukujono 
• aritmeettinen jono ja summa 
• geometrinen jono ja summa 

enta (MAA10) 

 oppii määrittämään alkeisfunktioiden integraalifunktioita 
 määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan 

a-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla 
sovelluksiin. 

eskeiset sisällöt: 
• integraalif
• alkeis

tegraali 

kuteoria ja logiikka (MAA11s) 

, että opiskelija 
 tutkimaan niiden totuusarvoja totuustaulujen avulla 

en lauseen käsitteen ja oppii käyttämään kvanttoreita 
tusperiaatteita ja harjoittelee todistamista 

• oppii lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin 
• osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen kongruenssin avulla 
saa määrittää kokonaislukujen suurimman yhteisen tekijän Eukleideen algoritmilla. 

 
Keskei

alisoiminen 

etiikan peruslause 
ongruenssi 

. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12s) 

 

9.10.11. Integraalilask
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja
• ymmärtää
• oppii määrittämään pint
• perehtyy integraalilaskennan 
 
K

unktio 
funktioiden integraalifunktiot 

• määrätty in
• pinta-alan ja tilavuuden laskeminen 
 
 

Syventävät kurssit 
 

9.10.12. Lu
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on
• oppii formalisoimaan väitelauseita ja
• ymmärtää avoim
• oppii todis

o

set sisällöt: 
• lauseen form
• lauseen totuusarvot 
• avoin lause 
• kvanttorit 
• suora, käänteinen ja ristiriitatodistus 
• kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö 
• Eukleideen algoritmi 
• alkuluvut 
• aritm
• kokonaislukujen k
 

9.10.13
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
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• oppii ymmärtämään absoluuttisen ja suhte
jen tarkkuutta koskevat 
• ymmärtää 
• oppii tutkimaan polynom
• oppii algoritmista ajattelua 

ellisen virheen käsitteet ja niiden avulla likiarvolasku-
säännöt peruslaskutoimitusten tapauksessa 

iteroinnin käsitteen ja oppii ratkaisemaan yhtälöitä numeerisesti 
ien jaollisuutta ja määrittämään polynomin tekijät 

ään nykyaikaisia matemaattisia välineitä 
• oppii määrittämään numeerisesti muutosnopeutta ja pinta-alaa. 
 

ällöt: 

ssi (MAA13s) 
avoitteet: 

on, että opiskelija 
laskennan teoreettisten perusteiden tuntemustaan 

ojaan ja soveltaa niitä muun muassa jatkuvien todennäköisyys-

oa, sarjoja ja niiden summia. 

eskeiset sisällöt: 
• funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen 
• jatkuv

 ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä 

atiikan kokonaiskuva (MAA14s*) 
vat ylioppilaskirjoituksiin pitkässä matema-

ikassa ja/tai tarvitsevat matematiikkaa korkeakoulujen pääsykokeissa. 

temaattisia menetelmiä ja syvennetään 

9.10.16. Lineaarialgebra (MAA15s*) 
Tavoitteet: 
Kurssin ektoreista ja analyyttisestä geometri-

AA16s*) 
avoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
 

• harjaantuu käyttäm

Keskeiset sis
• absoluuttinen ja suhteellinen virhe 
• Newtonin menetelmä ja iterointi 
• polynomien jakoalgoritmi 
• polynomien jakoyhtälö 
• muutosnopeus ja pinta-ala 
 

9.10.14. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokur
T
Kurssin tavoitteena 
• syventää differentiaali- ja integraali
• täydentää integraalilaskennan tait
jakaumien tutkimiseen 
• tutkii lukujonon raja-arv
 
K

ien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia 
• funktioiden
• epäoleelliset integraalit 
 

9.10.15. Matem
Kurssi on tarkoitettu erikoisesti niille, jotka valmistautu
ti
 
Kurssilla kerrataan lukio-opintojen aikana esiteltyjä ma
osaamista ratkaisemalla vaativia ongelmanratkaisutehtäviä. 
 

 tavoitteena on, että opiskelija syventää osaamistaan v
asta ja oppii käyttämään matriisimenetelmiä erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa 
 
 

9.10.17. Kompleksiluvut ja differentiaaliyhtälöt (M
T
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• tutu
tää kompleksilukuja yhtälöiden ratkaisussa 

9.11. Matematiikka, lyhyt oppimäärä 
 

ia, käsitellä ja 
ää matematiikkaa elämän eri tilanteissa ja jatko-opinnoissa. 

pe
iskelija  

hteiskunnallisen toiminnan apuvälineenä  
ottamaan 

kokeilevaan, tutkivaan ja keksivään 
oppimiseen  

•  s miuksia, jotka antavat riittävän pohjan jatko-
ä, jolla ilmiöitä voidaan kuvata, selittää 

vioimaan sen luotettavuutta 

Pak

i 

en asteen polynomifunktion käsit-

vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitojaan ja oppii ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä. 

suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus 
• ongelm
• yht minen 

n tulkinta ja arvioiminen 
isen asteen yhtälön ratkaiseminen 

Tavoitteet: 

stuu kompleksilukujen ominaisuuksiin 
• osaa käyt
• osaa ratkaista ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöitä 
• osaa mallintaa ongelmia differentiaaliyhtälöiden avulla 
 

Matematiika
ymmärtää matemaattista tietoa ja käytt
 
O

n lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankk

tuksen tavoitteet: 
Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että op
• osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja y
• aa myönteisiä oppimiskokemuksia matematiikan parissa työskennellessään ja oppii lu

omiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa, rohkaistuu 

hankkii ellaisia matemaattisia tietoja, taitoja ja val
opinnoille sisäistää matematiikan merkityksen välineen
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 ar
• tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä 
• oppii käyttämään kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna. 
 

olliset kurssit 
 

9.11.1. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) 
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien ratkaisemisessa ja oppi

luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä 
• ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja tois

teet 
• 

 
Keskeiset sisällöt: 
• 

ien muotoileminen yhtälöiksi 
älöiden graafinen ja algebrallinen ratkaise

• ratkaisuje
• toisen asteen polynomifunktio ja to
 

9.11.2. Geometria (MAB2) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
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• harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominai-

ien piirtämisen taitojaan 
metriaa hyväksi käyttäen. 

• Pythagoraan lause 
• kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen 

an menetelmien käyttö koordinaatistossa 

uksia ja kuvaa niitä matemaat-

yyttä ja käyttökelpoisuutta. 

nentiaalisen mallin soveltaminen 

 

• atan käsitteen muutosnopeuden mittana 

oppii sovellusten yhteydessä määrittämään polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon. 

polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen 
• graafisia ja numeerisia menetelmiä 
 

yys (MAB5) 

eistoja 

 tunnuslukujen määrittäminen 

suuksista 
• vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuv
• osaa ratkaista käytännön ongelmia geo
 
Keskeiset sisällöt 
• kuvioiden yhdenmuotoisuus 

suorakulmaisen kolmion trigonometria • 

• geometri
 

9.11.3. Matemaattisia malleja I (MAB3) 
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvu• 

tisilla malleilla 
• tottuu arvioimaan mallien hyv
 
Keskeiset sisällöt:  
• lineaarisen ja ekspo
• potenssiyhtälön ratkaiseminen 
• eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla
 

9.11.4. Matemaattinen analyysi (MAB4) 
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin 

ymmärtää deriva
• osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla 
• 

 
Keskeiset sisällöt:  
• polynomifunktion derivaatta 
• polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen 
• 

9.11.5. Tilastot ja todennäköis
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia ain
• tutustuu laskinten ja tietokoneiden käyttöön tilastotehtävissä 

perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin. • 

 
Keskeiset sisällöt: 
• jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien
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• normaalijakauma ja jakauman normittaminen 
• kombinatoriikkaa 
• todennäköisyyden käsite 
• todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä 
 

 II (MAB6) 

an 
ia optimointitehtäviä 

non käsitteen 
ulla. 

set yhtälöt 

lineaarinen optimointi 
• luk

9.11.7. Talousmatematiikka (MAB7s) 

tyjä käsitteitä 
n 

rittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun 
v ollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn. 

eskeiset sisällöt: indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia 
loudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla 

ia malleja III (MAB8s) 
avoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
laajenta unnassa tarvittavasta matematiikasta 

sollisten ilmiöiden matemaattiseen käsittelyyn. 

la 

iseminen 
llisten ilmiöiden mallintajina 

9.11.6. Matemaattisia malleja
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• varmentaa ja täydentää yhtälöiden ratkaisutaitoja

osaa ratkaista käytännön tilanteisiin liittyviä lineaaris• 

• ymmärtää lukujo
• ratkaisee käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan av
 
Keskeiset sisällöt:  
• kahden muuttujan lineaari

lineaarisen yhtälöparin rat• kaiseminen 
 kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen •

• 

ujono 
meettinen ja geometrinen jono ja summa • arit

 
 

Syventävät kurssit 
 

Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
oppii ymmärtämään talouselämässä käytet
saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluu
saa laskennallisen pohjan y
so eltaa tilast
 
K
ta

9.11.8. Matemaattis
T

a käsitystään teknologisoituvassa yhteisk
saa apuneuvoja jak
 
Keskeiset sisällöt:  
trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avul
radiaani 
tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratka

uotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksom
vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet 
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koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo 
kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla 

. Lyhyen matematiikan kokoava kurssi (MAB9s*) 
otka valmistautuvat ylioppilaskirjoituksiin lyhyessä mate-

semaan yo-

intaa ja vuorovaikutussuh-
 ja ko-

kehittyviä tiedonaloja, joiden so-
ille uutta tietoa elollisen luonnon 

 
Biolog ivan eliömaailman rakenteen 

unnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Opetus kehittää opiskelijan 
onnontieteellistä ajattelua, herättää kiinnostusta biotieteisiin sekä edistää opiskelijan luonnon mo-

imuotoisuutta säilyttävää ja ympäristövastuullista käyttäytymistä.  
 

ot 

oppii arvostamaan eliökunnan monimuotoisuutta ja ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilai-

 

uksia 
tuntee ihmiselimistön toiminnan peruspiirteet 

• ymmärtää perimän ja ympäristötekijöiden merkityksen terveyden taustana sekä yksilön että 
ihm

ärtää oman vastuunsa ekosysteemien 

Biologiassa arvioidaan opiskelijan kykyä hallita ja käyttää biologian keskeisiä käsitteitä sekä sovel-
lainalaisuuksien sekä 

kok
nkin-

9.11.9
Kurssi on tarkoitettu erikoisesti niille, j
matiikassa. Kurssilla kerrataan lukio-opintojen keskeistä sisältöä ja harjoitellaan ratkai
tehtäviä. 
 
 

9.12. Biologia 
Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toim
teita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin
keellisuuteen perustuva tiedonhankinta. Biotieteet ovat nopeasti 
velluksia hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Biologia tuo es
monimuotoisuudesta ja kestävän kehityksen edistämisestä.  

ian opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää toim
ja kehityksen, ihmisen osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen ympäristössä. 
Lukion biologian tulee myös luoda perusta ymmärtää biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edis-
tää ihmisk
lu
n

9.12.1.Opetuksen yleiset tavoitteet:  
Biologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  
• hallitsee biologian keskeiset käsitteet  
• tunnistaa elämän tuntomerkit ja osaa jäsentää elämän ilmiöt sekä biologian eri organisaatiotas

molekyylitasolta biosfääriin 
• 

siin ympäristöihin 
• ymmärtää perimän ja evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä 
• perehtyy biologisen tiedonhankinnan ja tutkimuksen menetelmiin sekä osaa arvioida kriittisesti

eri lähteistä saamaansa biologista tietoa 
• osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen biologisen kokeen sekä tulkita sen tuloksia  
tuntee biotieteiden, esimerkiksi bioteknologian ja lääketieteen sovell
• 

iskunnan kannalta  
• tiedostaa kestävän kehityksen välttämättömyyden ja ymm

tulevaisuudesta.  
 

9.12.2. Arviointi  

taa biologisia tietoja. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luonnontieteellisten 
syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämiseen, vuorovaikutussuhteiden merkityksen oivaltamiseen sekä 

onaisuuksien hahmottamiseen. Taitojen arvioinnissa painotetaan opiskelijan luonnontieteellisiä 
työskentelytaitoja, ryhmässä toimimista, kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen tiedon ha
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nassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti. Harrastuneisuus biologian eri osa-alueisiin voidaan 

 

9.12.3. Eliömaailma (BI1) 
Tavoit

eiset toimintaperiaatteet.  

Keskeiset sisällöt:  

elämän ominaisuudet ja perusedellytykset 
• biologiset tieteet ja tutkimusmenetelmät 
Luonno minen 

ien ja lajien monimuotoisuus 
isuuden ilmentäjänä 

an luonnon vuorovaikutus 
kenne ja toiminta  

levinneisyys 

lija   
ityksen elämän perusyksikkönä, tunnistaa erilaisia soluja ja niiden raken-

sen ja merkityksen sekä evoluutioprosessin kokonaisuuden 
en rakenteen ja toiminnan sekä osaa kytkeä ne yksilön toimintaan 

rgiatalouden prosessit ja niiden merkityksen 
 sen siirtymisen solusta soluun ja sukupolvelta 

imintaa  
ksien perusperiaatteet 

ottaa arvioinnissa huomioon. 
 

Pakolliset kurssit  

teet:   
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
• tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan 
• ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla tarkoittaa 
• ymmärtää evoluution jatkuvuuden, mekanismit ja merkityksen 
• tuntee muuntelun, sopeutumisen ja lajien välisten suhteiden merkityksen elämän kehitykselle 
• osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä 
• tuntee ekosysteemien kesk
 

Biologia tieteenä 
• 

n monimuotoisuuden ilmene
• ekosysteem
• eläinten käyttäytyminen monimuoto
• geneettinen monimuotoisuus 
Evoluutio – elämän kehittyminen 
• elämän syntyvaiheet 
• lisääntymisstrategiat ja evoluutiovoimat 
• lajien syntyminen ja häviäminen 

nykyinen eliökunta • 

Miten luonto toimii? 
• elollisen ja elottom

ekosysteemien ra• 

• populaatioiden ominaisuudet 
• lajien väliset suhteet 
• eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja 
•  

9.12.4. Solu ja perinnöllisyys (BI2) 
Tavoitteet:   
Kurssin tavoitteena on, että opiske
• ymmärtää solun merk

teita  
• ymmärtää solurakenteiden kehityk
• osaa solun kemiallis
• hallitsee solun ene
• tuntee geneettisen informaation rakenteen sekä

toiselle 
lun to• tietää miten geenit ohjaavat so

alaisuu• osaa periytymisen lain
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• tietää kuinka soluja tutkitaan ja hallitsee kokeellisen työskentelyn taitoja.  

Keskeiset sisällöt:  
Solu el

ja tutkitaan 

Solun energ

meioosissa 

en evoluutioteoria 

gia (BI3s) 

n, että opiskelija   
steet ja ymmärtää ihmisen toiminnan vaikutuksen elolliseen luontoon 

erkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle 
seurauksia ekosysteemeissä  

 ekosysteemeihin ja niiden erityispiirteisiin sekä perehtyy myös ihmisen 
systeemeihin 

illa voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista synty-

päristön tilasta ja esittää sen tulokset 
ympäristön tilasta ja osaa toimia kestävän 

kehityksen periaatteiden mukaisesti.  

eskeiset sisällöt:  
kologinen tutkimus 

• eko en 

• biodiversiteetin väheneminen 

 

ämän perusyksikkönä 
• miten solu
• erilaisia soluja 
• solun rakenne ja toiminta 

iatalous 
• energian sitominen 
• energian vapauttaminen  
Solujen toiminnan ohjaaminen 
• DNA:n rakenne ja toiminta  
• proteiinisynteesi 
Solujen lisääntyminen 
• mitoosi ja sen merkitys 
• solujen jakautuminen, kasvu ja erilaistuminen 
Periytymisen perusteet 
• geenit ja alleelit 
• sukusolut ja niiden synty 
• periytymismekanismit  
Populaatiogenetiikka  ja synteettin
 

Syventävät kurssit  
 

9.12.5. Ympäristöekolo
Tavoitteet:  
Kurssin tavoitteena o
• osaa ekologian peru
• ymmärtää biodiversiteetin m
• hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden 
• tutustuu suomalaisiin

muokkaamiin eko
• tuntee ja osaa arvioida menetelmiä, jo

neitä ongelmia 
• osaa suunnitella ja toteuttaa pienen tutkimuksen ym

kehittää ympäristölukutaitoaan, ymmärtää vastuunsa • 

 
K
E

logisten peruskäsitteiden syventämin
n tutkimuksen tehtävä • ekologise

• ympäristön laadun indikaattorit  
• oman tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen 
Biodiversiteetti ja sen merkitys 
• 

• eliölajien ja elinympäristöjen uhanalaisuus ja suojelu 
biodiversiteetti luonnonvarana 
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Ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet 
aineiden kiertoon liittyvät ongel• mat  

Suo avoittuvuus 

• 

Itämeri 

ä kehitys ja yksilön valinnat 

et  

) 

rakenteet ja toimintaperiaat-

inon säätelymekanismeja sekä ulkoisten ja sisäisten teki-

an ja hormonaalisen viestinnän merkityksen yksilön toimintojen 

ärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen liittyviä fysiologisia muutoksia sekä ihmisen 

elittämään elimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan 
sellisimpien sairauksien syntymekanismeja 

 ja ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen ter-

än esimerkkien avulla ja tutustumaan alan 
.  

Keskeiset sisällöt:  
Ihmise t 

nty, kasvu ja erilaistuminen kudoksiksi sekä kantasolujen merkitys 

im

• inen kehitys ja seksuaalisuus 

• paikalliset ympäristöongelmat 
men luonnon ha

• pohjoiset metsät 
• suot 

järvet ja virtavedet  
• 

Kestävä tulevaisuus 
• ekologisesti kestäv
• rakennettu ympäristö ja kaupunkiekologia  
• ekologisesti kestävä tuotanto  
• ympäristötekniikan mahdollisuud
 

9.12.6. Ihmisen biologia (BI4s
Tavoitteet:  

lija   Kurssin tavoitteena on, että opiske
• osaa ihmissolun erilaistumisen pääpiirteet sekä kudosten ja elinten 

teet 
• ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapa

jöiden vaikutuksia niihin  
• ymmärtää hermoston toiminn

ohjaajana 
• ymm

yhteisöllisyyden merkityksen terveyden kannalta 
• pystyy s

ja tuntee merkityk
• ymmärtää ihmisen lajinkehityksen sekä perimän

veyteen 
• pystyy tarkastelemaan oppimiaan asioita arkieläm

uutisiin ja arvioimaan niitä kriittisesti
 

n solujen ja kudosten erityispiirtee
• solujen sy
• solujen vanheneminen ja kuolema 
• syöpä 
El istöjen rakenne, toiminta ja merkitys 
• ruoansulatus ja ravitsemus 
• hengityselimistö ja hengityksen säätely 
• veri ja verenkierto 
• erityselimistöt ja kemiallinen tasapaino 
• tuki- ja liikuntaelimistö 
Elintoimintojen säätely 

umpirauhaset ja hormonit • 

• hermosto ja aistit 
lämmönsäätely  • 

Ihmisen lisääntyminen 
sukupuol
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• hedelmöitys, raskaus ja synnytys  
isen elämänkaari ja yhteisöllisyys Ihm

erimän merkitys 
 ja ihminen lajina 

n ja mikrobit 

hienorakenteesta ja solun eri osien toiminnasta 
n molekyylien rakenteen ja merkityksen solun toiminnassa 
biryhmien kuten bakteerien ja virusten rakenteen, toiminnan ja li-

tteet 
innan ja sen säätelyn 

iä sekä geenien siirtämisen tekniikan pääpiirteet ja 
t käsitteet 

llusmahdollisuuksia eri biotieteissä ja teollisuudessa  
ittymisen luomia mahdollisuuksia, uhkatekijöitä ja eettisiä 

tekemään niiden pohjalta perusteltuja arkielämän ratkaisuja.  

nomien rakenne 
ökaluina 

e ien toiminta  
• geenin toiminta ja sen säätely 
• mu

ik
 lisääntyminen 

o

P
• ihmisen evoluutio
• perinnöllisyys ja terveys 
Elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit 
• elimistön puolustusjärjestelmät 
• ihmine
• myrkylliset aineet ja mutageenit 
•  

9.12.7. Bioteknologia (BI5s) 
Tavoitteet:  

opiskelija  Kurssin tavoitteena on, että 
lun • syventää tietojaan so

• ymmärtää elämän keskeiste
hallitsee tärkeimpien mikro• 

sääntymisen periaa
• im
• tuntee geenien etsint

tuntee geenien to
ä- ja tunnistusmenetelm

hallitsee geeni- ja biotekniikan keskeise
• tuntee biotekniikan tarjoamia sove
• pystyy arvioimaan biotekniikan keh

ongelmia sekä 
 
Keskeiset sisällöt:  
Solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä 
Solut proteiinien valmistajina 
• DNA:n, geenien ja ge
• entsyymit solun ja biotekniikan ty
Ge n

taatiot  
 
Geeniteknologia ja sen mahdollisuudet 
• geenitekniikan menetelmät ja geenikartoitus 
• geenitutkimus lääketieteessä 
• geenitutkimus yksilöiden tunnistamismenetelmänä 
M robit ja niiden merkitys 
• bakteerin ja viruksen rakenne, toiminta ja
• bakteerien viljely ja käsittely 
• mikrobit luonnossa ja ihmisen taloudessa 

tekniikka teollisuudessa Bi
Kasvien ja eläinten jalostus 
Geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö  
ST 
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9.12.8. Laborointikurssi (BI6s)  18h=0.5 k 
vaa tietoutta laborointien avulla. Työt tehdään pa-

dään työselostuksia. Kurssi arvostellaan suoritettu/hylätty. 

a man ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien ra-
ta opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ih-

aailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti 
tegroituvat luonnontieteelliset ja yh-

skelija saa valmiuksia ympäristöky-
än kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen.  
skelijaa ymmärtämään maailmanlaajuisia, alueellisia 

lmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Tavoitteena on, että opiske-
havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, 
 ottamaan kantaa lähialueilla ja koko maailmassa tapahtu-

 muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.  

osaa hankkia, tulkita ja kriittisesti arvioida maantieteellistä tietoa, kuten karttoja, tilastoja, kir-
jallisia, digitaalisia ja muita medialähteitä sekä osaa hyödyntää monipuolisesti tietotekniikkaa 

sittämisessä  
ymmärtää, mitä alueellisuus, tila ja paikka merkitsevät maantieteessä ja maantieteellisessä ajat-

 

a 

nan

tan ito ja muut graafiset taidot sekä opiskelijan yhteistyötaidot.  

Kurssilla syvennetään BI2-kurssin soluja koske
reittain ja töistä teh
 
 

9.13.   Maantiede  
 
M antieteessä tarkastellaan elotto
kennetta ja toimintaa. Maantieteen opetuksen tulee ohja

suhteita sekä tarkastelemaan mmistoiminnan vuorovaikutus
monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa in

ksen tavoitteena on, että opiteiskuntatieteelliset aiheet. Opetu
symysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestäv

en tulee auttaa opiLukion maantieteen opetuks
ja paikallisia ilmiöitä ja onge
lija oppii maantieteellisen tiedon avulla 

dostamaan perusteltuja mielipiteitä,muo
viin
 

9.13.1. Opetuksen yleiset tavoitteet:  
 

aantieteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  M
• 

maantieteellisten tietojen e
• 

telussa  
• osaa kuvata luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita

sekä osaa kriittisesti arvioida ajankohtaisia maailman tapahtumia   
• osaa havainnoida, analysoida ja arvioida luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön tilaa, 

niissä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisten hyvinvointia paikallisesti ja maailmanlaajuisesti   
• ymmärtää, mitä alueellinen kehittyneisyys merkitsee ja osaa pohtia mahdollisuuksia ratkaista 

taloudellisia ja sosiaalisia eriarvoisuusongelmia   
• tuntee ja ymmärtää erilaisia kulttuureja sekä suvaitsee ja kunnioittaa erilaisuutta  
• tuntee suunnittelun keinoja eri aluetasoilla ja tietää mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäristön-

sä kehitykseen   
• osaa toimia ympäröivän maailman kysymyksiin kantaaottavana ja kestävän kehityksen puolest

toimivana aktiivisena maailmankansalaisena. 
 

9.13.2.  Arviointi  
 
Maantieteessä arvioidaan maantieteellisen ajattelun kehittymistä tietojen ja taitojen suhteen. Arvi-
oinnin kohteina ovat peruskäsitteiden hallinta, valmius perustella maantieteellisiä väittämiä ja kan-

ottoja sekä taito havaita alueellisia riippuvuuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito 
tulkita ja arvioida maantieteellistä tietoainesta sekä soveltaa maantieteellistä tietoa eri tilanteissa. 
Arvioitavia taitoja ovat maantieteellisen tiedon analysointi-, käsittely- ja esittämistaidot kuten kar-

 tulkintata
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Pakolliset kurssit  
 

• nonmaantieteen peruskäsitteitä  

•  ja toiminnan  
ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat ja osaa tulkita kuvista ja kartoilta luon-
nonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä   

• ym elollisen luonnon vyöhykkeisyyden maapallolla  
osaa soveltaa hankkimaansa luonnonmaantieteellistä tietoa sekä paikallisesti että maailmanlaa-

• maantieteellinen tietoaines, tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen kulku 
muutos ja karttakuvan kehitys 

aan planetaarinen luonne 

• Au  
iöt 

aikallistuulet 

•  ilmastovyöhykkeet 
ilmastonmuutos  

t pinnanmuodot  
Maan rakenne 

eniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina 
usvyöhykkeet  

jainti ja kuvaus  
illä 

lla 

9.13.3. Sininen planeetta  (GE1) 
Tavoitteet:  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

osaa käyttää luon
• ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvat ilmiöt  

osaa kuvata ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen
• 

märtää elottoman ja 
• 

juisesti.  
 
Keskeiset sisällöt:  
 
Maantieteellinen ajattelu  
Mitä on maantiede? 

maantiede luonnontieteenä • 

• maailmankuvan 
M
aurinkokunnan synty ja perusrakenne 

rinko ja sen vaikutukset maapallolla
etaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilm• Maan plan

Ilmakehä liikkeessä  
• ilmakehän rakenne ja merkitys 
• tuuli ja sen synty, planetaariset ja alueelliset tuulet sekä p
Vesikehä liikkeessä  
• veden kiertokulku luonnossa  
• sateiden synty ja jakautuminen 

meriveden liikkeet ja merkitys • 

Sää ja ilmasto 
• sää ja sen ennustaminen  

lämpö- ja
• 

Maapallon muuttuva
• 

• endogeeniset ja eksoge
Maapallon kasvillisu
• kasvillisuusvyöhykkeiden si
• ihmisen toiminnan edellytykset ja vaikutukset eri kasvillisuusvyöhykke
 Luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avu
 

9.13.4. Yhteinen maailma  (GE2) 
Tavoitteet:   
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   
n käsitteitä sekä osaa tulkita ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöi-

n  
eja ja osaa arvioida niiden kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä 

alueiden väestönkehitystä ja asutuksen piirteitä sekä kaupungis-

 ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta ihmisen 
ärtää ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen merki-

eita ja vaikuttamiskeinoja   
laiset ilmenemismuodot  

a, ympäristön tilaa sekä kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää 
ri alueilla.  

äestö ja asutus 
• väestönkehitys ja väestönkasvu 
• asu uttoliikkeet ja kaupungistuminen 

a kulttuurien muuttuminen sekä vähemmistökulttuurit 

Alk

• ävä metsätalous 

• 

• den sijainti   

• 

isilmiö – maantieteellinen diffuusio  

lla 
s 

• osaa käyttää kulttuurimaantietee
tä ja rakenteita kulttuurimaantieteen teorioita ja malleja hyväksi käyttäe

• tuntee eri kulttuur
• osaa analysoida maapallon eri 

tumisen syitä ja seurauksia  
• osaa arvioida luonnonvarojen ja

eri alueilla sekä ymmtoimintaan 
tyksen  

• tuntee aluesuunnittelun tavoitt
yyserojen eri• tuntee kehittyneis

• osaa arvioida ihmisten hyvinvointi
 tulevaisuudessa maapallon ekehitystä nyt ja

 
Keskeiset sisällöt:  
Kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät  
• lähestymistavat ja näkökulmat 
• maantieteellinen mieltäminen ja miellekartat 
• paikkojen kokeminen ja alueellinen identiteetti 
V

tuksen alueellinen jakautuminen, mu
• kulttuurit j
Luonnonvarat 
• luokittelu ja riittävyys 

utuotanto ja ympäristö  
• ravinnontuotanto ja ravinnon riittävyys sekä kestävä maa- ja kalatalous  
• maatalouden muodot 

metsät luonnonvarana ja kest
Teollisuus ja energia 

raaka-aineet ja energialähteet 
teollisuu

• kestävän teollisuuden ja energiatalouden periaatteet 
Liikkuminen ja vuorovaikutus 
• liikennejärjestelmät  

matkailu ja sen merkitys eri alueilla 
maailmankauppa • 

• alueellinen leviäm
Ihmistoiminnan alueellinen rakenne 
• ytimet ja periferiat 
• maankäyttö maaseudulla ja kaupungeissa 
• keskukset ja vaikutusalueet 

emien tulkinta karttojen kuvien avu• kulttuurimais
Kehityksen ohjailu ja kestävä kehity

aluesuunnittelu ja osallistuvan su• unnittelun periaatteet 
kehittyneisyyserot eri aluetasoilla • 

kansainvälinen yhteistyö  • 

• globalisaatio 
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Syventävät kurssit   
 

9.13.5.  Riskien maailma  (GE3s) 

tä opiskelija  
hmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liit-

 osaa arvioida niiden merkitystä ihmisen ja ympäristön kannalta  
ä maapallon eri alueilla ilmenee sekä osaa vertailla ja arvioida eri alueiden 

esti että paikallisesti  
iden kehittyneisyyden ja alueilla ilmenevien riskien välistä suhdetta  

isia eri medioissa sekä osaa soveltaa 

hkia voidaan välttää tai niiden vaikutuksia lieventää   
oiminnallaan maapallon elinkelpoisuuteen sekä ih-

äädellä ristiriitoja sekä toimia kestävän 

 merkitys 
ät riskit ja riskialueet  

ttyvät uhkat, endogeeniset riskit, myrskyt, tulvat, kuivuus ja eliöperäiset riskit 
luonnonriskeihin varautuminen 

Ihm ät ympäristöriskit ja riskialueet 
• ön liittyvät riskit: energiakysymykset ja luonnonvarojen riittävyys, puh-

taan veden saatavuus, eroosio ja aavikoituminen, ilmaston muutos, saastuminen ja biodiversi-
teetin heikkeneminen 

• ma ristöriskejä kestävän kehityksen keinoin  
iskit ja riskialueet 

inen, globalisoitumiseen liittyvät riskit, yhteiskunnalliset 

• 

 

Tav

• 

a, vuorovaikutteisessa työstämisessä ja tulos-
sa  

iagrammeina ja valokuvina  
 ja laatia aineiston avulla kuvauksen alueesta  

n 

Tavoitteet:   
Kurssin tavoitteena on, et
• tuntee luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä i

tyvät riskit maapallolla sekä
• tuntee millaisia riskej

riskiherkkyyttä sekä maailmanlaajuis
• osaa arvioida alue
• osaa seurata ja kriittisesti arvioida ajankohtaisia riskiuut

alysointiin ja arviointiin   oppimaansa tietoa riskiuutisten an
isujen avulla u• tietää, millaisten ratka

• ymmärtää, että ihminen vaikuttaa omalla t
allisuuteen   misten hyvinvointiin ja turv

• tietää mahdollisuudet ennakoida ja varautua riskeihin, s
kehityksen mukaisesti.  

 
Keskeiset sisällöt:  
Riskien maantiede, riskien luokittelu ja
• Luonnon toimintaan liittyv
• avaruuteen lii
• 

isen ja luonnon riippuvuuteen liittyv
luonnonvarojen käyttö

hdollisuudet estää ja pienentää ympä
Ihmiskunnan r
• väestönkasvu ja nälkä, kaupungistum

ja poliittiset jännitteet, sodat, pakolaisuus ja sosiaalinen eriarvoistuminen  
ristiriitojen säätelymahdollisuudet 

Tekniset riskit 

9.13.6.  Aluetutkimus  (GE4s) 
oitteet:   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   
• osaa kartografian perusteet  

tuntee maantieteellisten paikkatietojärjestelmien periaatteita ja sovellusmahdollisuuksia   
• osaa kerätä tiettyyn alueeseen liittyvää tietoa eri tavoin kuten kenttähavainnoinnin, kyselyn tai 

haastattelun avulla sekä kartastoista, kartoista, tilastoista ja muista lähteistä   
osaa käyttää tietoverkkoja aineistojen hankinnass• 

ten julkaisemises
• osaa visualisoida alueellista tietoa karttoina, d
• osaa analysoida ja tulkita hankkimaansa aineistoa
• osaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, kuten kriittisen lähteiden käytön ja viittaustekniika

sekä tuntee tekijänoikeudet.  
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Keskeiset sisällöt:  
Kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot 

kenttähavainnot, kysely ja haastattelu 
kartat, niiden mittakaa

• 

• vat, karttaprojektiot ja karttatyypit, ilmakuvat ja satelliittikuvat  

igitaalisessa muodossa kuten tietoverkoissa ja CD-ROM-

Pai
usmahdollisuudet  

äsittelystä, tulkinnasta ja visualisoinnista eritasoi-
an avulla 

a aluetutkimus 
• tutk

eruu karttojen, tilastojen, digitaalisen paikkatietoaineiston tai muiden tietolähteiden 
 sekä pienimuotoisen aluekuvauksen raportointi 
sana laajempia aluekokonaisuuksia, alueen koko, luon-

en 

löy alaisuuksia ja esittää ne matemaattisina malleina. 

luonteenomainen kokeellisuus voi olla aihepiirin, opetuksen vaiheen ja väli-
, opettajan esittämiä demonstraatioita, 

autta tapahtuvaa toimintaa. Kokeellisuudella tuetaan 
 opiske-

llisuus auttaa opiskeli-
istä. 

 
 luonnon rakenteita ja ilmiöitä omien aikaisempien tietojensa ja 

stamaan ennakkokäsityksiään ja tarken-

a
den arvioimisesta. Opiskelijayhteisö oppii jakamaan 

n ou-
a 

alan

leiset tavoitteet: 
 

ysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

• numeeriset lähteet sekä niiden visualisointi karttoina ja diagrammeina 
• painettu lähdekirjallisuus ja d

tallenteina olevat lähteet 
kkatietojärjestelmät 

• paikkatiedon perusteet ja sen sovell
 maantieteellisen lähdeaineiston k• esimerkkejä

silla alueilla paikkatieto-ohjelm
Om

imusalueen valinta 
• aineiston k

avulla, aineiston käsittely ja tulkinta
jainti o• aihealueet: tutkimusalueen si

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

 
  

9.14. Fysiikka 
 
Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmär-
tämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on 

tää luonnossa yleispäteviä lain
 
Fysiikan opiskelulle 
neiden mukaan opiskelijoiden omakohtaista työskentelyä
vierailujen, videoiden tai vain kerronnan k
opiskelijaa omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja malleja. Fysiikan
lu kehittää opiskelijan kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja. Kokee
jaa hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta ja tukee luonnontieteellisen ajattelun kehittym

lemaanOpiskelija oppii tarkaste
käsitystensä valossa. Hän oppii tiedostamaan ja kyseenalai
tamaan maailmankuvaansa hankkimansa uuden tiedon perusteella. Opiskelija oppii suunnittele-
m an kokeita yhdessä ja keskustelemaan kokeellisesti hankitusta tiedosta tai aineistosta, sen käsit-

isesta sekä sen luotettavuutelystä ja mallintam
uuden tiedon keskenään. 
 
Luonnontieteiden opiskelussa tiedon hankkimiseen käytetään kokeellisia menetelmiä, erilaisia tie-

 lähteitä sekä tapoja käsitellä tietoa. Fysikaalisen tiedon lähteenä on ensisijaisesti luondo to. K
lussa luonnontieteellisen tiedon lähteinä ovat lisäksi oppi- ja tietokirjat, digitaaliset tietovarannot j

 asiantuntijat. 
 

9.14.1. Opetuksen y

F
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• tiedostaa ihmisen osana luontoa ja ymmärtää fysiikan merkityksen luonnon ilmiöiden mallin-
tamisessa 

• ymmärtää kokeellisen toiminnan ja teoreettisen pohdiskelun merkityksen luonnontieteellisen 
tiedon muodostumisessa 

 

hankkii ja käsittelee tietoa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa asiantuntijayhteisön tapaan  

ysiikan sovelluksiin ja niiden taitavaan, eettiseen ja hallittuun käyttöön 
tuotteiden aikaansaamisessa ja arkielämän helpottamisessa sekä saa valmiuksia ymmärtää tek-

iointi 

Fysiikassa arvioidaan opetussuunnitelman perusteissa esitettyjen kurssikohtaisten fysiikan tietojen 
ja niide isesti matemaattisia malleja käyttäen. Arvioinnin 
ohteena ovat myös tiedonkäsittelytaitojen, kokeellisen työskentelyn taitojen sekä muiden opiske-

en ongelman ratkaisuprosessin jäsennetty ku-

 

k

• 

ä 

an 

• 

• 

eskeiset sisällöt: 
• fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana 
• aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset 

• hahmottaa fysiikan merkityksen tieteessä, taiteessa, tekniikassa, kommunikaatiossa ja elinkei-
noelämässä sekä 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 luovasti hyväksi käyttäen 
• 

• suunnittelee ja tekee yksinkertaisia mittauksia, kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan tuloksia 
sekä soveltamaan niitä 

• hyödyntää erilaisia tietolähteitä tiedonhankinnassa sekä kykenee esittämään ja julkistamaan 
tietoja monipuolisella tavalla myös teknisiä apuvälineitä käyttäen 

• tarkastelee fysiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta sekä ihmistä fysiikan tietojen 
soveltajana, tutustuu f

nologisten sovellusten vaikutuksia. 
 

9.14.2. Arv
 

n soveltamistaitojen saavuttamista erity
k
lua tukevien taitojen kehittyminen, kuten fysikaalis
vaaminen. 

Pa ollinen kurssi 
 

9.14.3. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) 
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja 
syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan 

tä• tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja osaa jäsen
käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja 

• periaatteiden avulla ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminn
ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta 
suunnittelee ja tekee yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä•  kykenee tulkitsemaan ja 
arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa ja esittämään sitä muille 
tulkitsee ja mallintaa kokeellisen työn tuloksia graafisesti 
käyttää opiskelun tukena tieto- ja viestintätekniikkaa. 

 
K
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• energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa 
prosesseissa 

 

Syventävien kurssien tavoitteena on, että opiskelija 
• saa a luonnontieteitä soveltavilla aloilla 

nnon ilmiöitä sekä mallintaa ja esittää niitä matemaattisten ja graafisten menetelmien 

• stintätekniikan avulla 

• 

• 

u
iittyvät ilmiöt 

äsääntöihin liittyviä ilmiöitä 
iseen keskusteluun ja pää-

es

, olomuodon muutokset ja lämpöenergia 

lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia 
energiavarat 

9.14.5. Aallot (FY3s) 

ista värähtelyä, ääntä tai säh-

• kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulos-
ten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi 

• voima liikkeen muutoksen aiheuttajana 
• liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys 
 
 

Syventävät kurssit
 

 valmiuksia opiskella luonnontieteellisillä j
• tutkii luo

avulla 
• rakentaa fysiikan malleja ja käyttää niitä ennusteiden tekemiseen 

tutkii ja havainnollistaa malleja tieto- ja vie
• tutustuu klassisen fysiikan osa-alueisiin ja modernin fysiikan alkeisiin 

tutustuu fysiikan eri osa-alueisiin liittyvään teknologiaan 
• tutustuu fysiikan merkitykseen yhteiskunnan eri alueilla 

tutustuu fysiikan sovelluksiin ja niihin liittyviin turvallisuustekijöihin. 
 

9.14.4. Lämpö (FY2s) 
Tavoitteet: 

rssin tavoitteena on, että opiskelija K
• tuntee lämpöön l
• tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pä
• saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriitt

töksentekoon. 
 

keiset sisällöt: K
• kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen 

paine, hydrostaattinen paine • 

• kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen
• mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde 
• 

• 

 

Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• saa yleiskuvan luonnon jaksollisista ilmiöistä ja perehtyy niitä selittäviin keskeisiin periaattei-

siin 
• perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaan

kömagneettisia aaltoja. 
 
Keskeiset sisällöt: 
• harmoninen voima ja värähdysliike 
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• aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen 
• aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen 
• heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen 
• val

 kovalta ääneltä suojautuminen 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
iöitä ja käsittelee niitä selittäviä malleja 

iikkeeseen liittyviä ilmiöitä kokeellisesti ja perehtyy niiden avulla Newtonin 

 

kettä vastustavat voimat, noste 
äilyminen ja impulssiperiaate 

liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate 
• vär

tio (FY5s) 

ustaan mekaniikan maailmankuvasta. 

rimisliike 

minen 

ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys 
• gravitaatio ja gravitaation alainen liike 
• hei

ja niiden käyttö 

v

u mittaustekniikkaan 
opin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia virtapiirejä. 

o, peilit ja linssit 
• ääni, melun terveysvaikutukset ja
 

9.14.6. Liikkeen lait (FY4s) 
Tavoitteet: 

ymmärtää liikkeeseen liittyviä ilm• 

• tutkii etenemisl
lakeihin 

n fysiikassa.• ymmärtää säilymislakien merkitykse
 
Keskeiset sisällöt: 
• liikkeen mallit ja Newtonin lait 

etä- ja kosketusvoimat, erityisesti lii• 

 liikemäärän s•

• 

ähdysliikkeen energia 
 

9.14.7. Pyöriminen ja gravitaa
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• syventää osaamistaan mekaniikassa sekä statiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden lasken-

nallista hallintaa 
• syventää tuntem
 
Keskeiset sisällöt: 
• momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen 
• pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyö
• pyörimisen liikeyhtälö 
• pyörimismäärän säily
• pyörimisliikkeen energia 
• 

ttoliike ja planeettojen liike 
• satelliitit 
 

9.14.8. Sähkö (FY6s) 
Ta oitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustu• 

• osaa tehdä sähkö
 
Keskeiset sisällöt: 
• sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa 
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• jännitteen ja sähkövirran mittaaminen 
• Ohmin laki 
• Joulen laki 
• vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait 
• Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä 
• kon

an kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi 

ur
ustaan sähkömagnetismin ilmiöistä 

hteiskunnassa. 

ttikenttä ja aine magneettikentässä 
ja magneettikentässä 

tori ja itseinduktio 
la 
an mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrit-

täminen 
• vär hkömagneettinen viestintä 

säh
ollisuus 

avoitteet: 
on, että opiskelija 

n ja energian ekvivalenssiin aineen rakennetta ja 
 periaatteina 

onaiskuvaa fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöiden tulkit-

valosähköilmiö 
• säte ltoluonne 

lit esimerkkinä Bohrin atomimalli 
energiatilat ja energiatasokaavio 

aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu 

densaattori, kytkennät ja energia 
• sähkövirr
 

9.14.9. Sähkömagnetismi (FY7s) 
Tavoitteet: 

ssin tavoitteena on, että opiskelija K
• syventää tuntem
• perehtyy sähköturvallisuuteen 
• syventää tuntemustaan sähkömagneettisten ilmiöiden merkityksestä y
 
Keskeiset sisällöt: 

magneettinen voima, magnee• 

varattu hiukkanen homoge• enisessa sähkö- 
• induktiolaki ja Lenzin laki 
• induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaat
• energian siirto sähkövirran avul
• tehollisen jännitteen ja sähkövirr

ähtelypiiri ja antenni, sä
köturvallisuus • 

• energiate
 

9.14.10. Aine ja säteily (FY8s) 
T
Kurssin tavoitteena 
• tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä ainee

rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina
• syventää kok

sijana. 
 
Keskeiset sisällöt: 
• sähkömagneettinen säteily 
• röntgensäteily 

mustan kappaleen säteily • 

• 

ilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aa
• atomimal
• kvantittuminen, viivaspektri, atomin 
• atomiytimen rakenne 

llisuus • radioaktiivisuus ja säteilyturva
massan ja energian ekvivalenss• i 

 ydinreaktiot ja ydinenergia •

• 
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9.14.11. Kokoava kurssi (FY9s*) 
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, vahvistaa opiskelijan kokonaiskuvaa fysiikasta ja valmentaa kirjoituksiin 

, että opiskelija tutustuu syvällisemmin voima-käsitteen merkitykseen.  

eskeiset sisällöt: 
• kap

iin n suorittamiseen sisältyy kirjallinen harjoitustyö. 

m luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen 
 yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta 

a, tuotteita, menetelmiä 
p ityksen edistämiseksi. Opetus auttaa ymmärtämään jokapäiväistä elämää, 

ystä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille tutkimalla ainei-
 sekä aineiden välisiä reaktioita.  

m sten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havait-
m eminen ja selittäminen mallien ja rakenteiden 

iöiden kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä ilmiöiden mallintaminen ja matemaatti-
nen käs iointimenetelmin opiskelijoita ohjataan kemian tietojen 

kä persoonallisuuden kaikkien osa-alueiden kehittämiseen. Kemian opetuksen toteu-

oitteet:  

lmi-
en ja luonnon hyvinvointiin   

(Preppauskurssi) 
 

9.14.12.. Voimat (FY10s*) 
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on
 
K

paleen tasapaino 
n painopiste • kappalee

 

9.14.13.Fysiikan soveltava puolikurssi  
 
Kurssin tavoitteena on tutustua Oulun yliopiston fysiikan tutkimukseen ja teknologia-alan yrityk-

. Kurssis
 
 
 

9.15. Kemia  
 
Ke ian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan 
maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista
yhtenä keskeisenä perusluonnontieteenä, joka tutkii ja kehittää materiaalej
ja rosesseja kestävän keh
luontoa ja teknologiaa sekä kemian merkit
ta, niiden rakenteita ja ominaisuuksia
 
Ke ian opetukselle on luonteenomaista kemialli
e inen ja tutkiminen kokeellisesti, ilmiöiden tulkitss

avulla, ilm
ittely. Monipuolisin työtavoin ja arv

ja taitojen se
tuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden opiskeluvalmiudet ja luodaan myönteinen kuva kemiaa 
sekä sen opiskelua kohtaan.  
 

9.15.1.Opetuksen yleiset tav
 
Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  
 osaa kemian keskeisimmät peruskäsitteet ja tietää kemian yhteyksiä jokapäiväisen elämän i•

öihin sekä ihmis
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• 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 ja merkitystä   

• osa uunnittelemaan niitä sekä osaa ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat 

perehtyy tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksiin tiedonhankinnan ja mallintamisen väli-
neinä 
perehtyy nykyaikaiseen teknologiaan teollisuudessa ja ympäristötekniikassa 

•  tietoa kuluttajana terveyden ja kestävän kehityksen edistämisessä sekä 
 ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon 

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

työvälineiden ja reagenssien turvallinen käyttö 

sten tietojen ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti.  

Pakoll

Tav

• 

• en ymmärtämistä kurssilla käsiteltävien asioiden 

• n rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita sekä ymmärtää nii-

• ksia sekä niihin liittyviä käsitteitä  

• 

erotus- ja tunnis-

-
 niiden ominaisuuksia ja sovelluksia  
isissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus 

a tehdä ilmiöitä koskevia kokeita ja oppii s

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

• 

• 

osaa käyttää kemiallista
osallistuttaessa luontoa,

• 

 
Arviointi 
Kemiassa arvioinnin kohteena on kemiallisen tiedon ymmärtäminen sekä soveltamisen taito. Arvi-
oinnissa tulee lisäksi ottaa huomioon kokeellisen tiedonhankinnan ja -käsittelytaitojen kehittymi-
nen, johon kuuluvat  
• havaintojen tekeminen, mittausten ja kokeiden suunnittelu ja toteutus 
• 

• tulosten esittäminen sekä suullisesti että kirjallisesti  
• tulosten tulkitseminen, mallintaminen ja arviointi  
• johtopäätösten tekeminen ja soveltaminen.  
 
Kemiassa arvioinnin menetelminä käytetään kurssikokeita, osallistumisaktiivisuuden seurantaa, 
kokeellista työskentelyä, työselostuksia, projektitöitä, esitelmiä tai tutkielmia. Lisäksi opiskelijan 
käsitteellisten ja menetelmälli
 

inen kurssi  
 

9.15.2.  Ihmisen ja elinympäristön kemia  (KE1) 
oitteet:   

• Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
saa kuvan kemiasta, sen mahdollisuuksista ja merkityksestä 
syventää aiemmin opittujen kemian perusteid
yhteydessä  
osaa orgaanisten yhdisteide
den merkityksen ihmiselle ja elinympäristölle   
tuntee erilaisia seo

• kehittää tietojen esittämisessä ja keskustelussa tarvittavia valmiuksia 
oppii kokeellisen työskentelyn, kriittisen tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja  

• osaa tutkia kokeellisesti orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia, reaktioita ja 
tamismenetelmiä sekä osaa valmistaa liuoksia.  

 
Keskeiset sisällöt:  

orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdistei• 

tä sekä
• orgaan
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• erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus  
• orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita  
 
 

Syventävät kurssit  

9.15.3.  Kemian mikromaailma  (KE2s)     
Tavoitteet:  

 järjestel-
miä   

• ymmärtää orgaanisten yhdisteiden rakenteita ja tuntee rakenteen määrityksessä käytettäviä me-

osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen aineiden rakenteeseen, ominaisuuksiin ja 
reaktioihin liittyviä ilmiöitä.  

 
llöt:  

n järjestelmä  

ikuttavia tekijöitä sekä niiden merkityksen 

an sitoutumisen ja vapautumisen kemiallisissa reaktioissa sekä niiden merki-

• ktioita matemaattisesti  
ihin, reaktionopeuteen ja -

eskeiset sisällöt:   
kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu  
epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä,  mekanismeja sekä sovelluksia 

kuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö   
• energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa  
• rea

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
• tuntee teollisesti merkittäviä raaka-aineita sekä niiden jalostusprosesseja 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
• tuntee aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä  
• osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä erilaisia kemian malleja, taulukoita ja

netelmiä 
• 

Keskeiset sisä
• alkuaineiden ominaisuudet ja jaksolline
• elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit  
• hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava 
• kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet 
• atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne  
• isomeria  
•  

9.15.4. Reaktiot ja energia  (KE3s) 
Tavoitteet:  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

ymmärtää kemiallisen reaktion tapahtumiseen va• 

elinympäristössä (teollisuus)  
• ymmärtää energi

tyksen yhteiskunnassa   
osaa kirjoittaa reaktioyhtälöitä ja käsitellä rea

• osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktio
mekanismeihin liittyviä ilmiöitä. 

 
K
• 

• 

• stoikiometrisia las

ktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät  
•  

9.15.5.  Metallit ja materiaalit  (KE4s) 
Tavoitteet:  
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• tuntee hapettimia ja pelkistimiä ja niiden käyttöä sekä osaa kirjoittaa hapettumis-
pelkistymisreaktioita 

• iiden koostumusta, ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä sekä 
kulutustavaroiden ympäristövaikutusten arviointiin käytettäviä menetelmiä  

llisesti ja malleja käyttäen metalleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä.  

kemiallinen pari ja elektrolyysi  

s) 

ja malleja käyttäen kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä.  

happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys  
isuustasapaino 

s) 
aan lukion kemian keskeisimmät asiat ja valmistetaan opiskelijat ylioppilaskirjoituksia ja jat-

ko-opintoja varten. Kurssi arvostellaan kirjallisella loppukokeella. Kurssista on mahdollisuus saada 
numero

7s)   (½ kurssi) 
intään viisi työtä, jois-

 

u-
e  

aan niiden omista lähtökohdista käsin. Uskonnonopetuksessa uskontoa tarkas-

k vakaumusta kunnioitta-
logista ja uskontotieteellistä tutki-

• osaa sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteet sekä niihin liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia   
tuntee erilaisia materiaaleja, n

• osaa tutkia kokee
 
Keskeiset sisällöt: 
• sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, 
• hapettumis-pelkistymisreaktiot  
• metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet  

teettiset polymeerit, komposiitit  • bio- ja syn
 

9.15.6.  Reaktiot ja tasapaino  (KE5
Tavoitteet:  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

ymmärtää reaktion tasapainotilan m• uodostumisen ja niihin liittyviä laskennallisia tasapainoso-
velluksia  
ymmärtää tasapainon merkityk• sen ja tutustuu tasapainoon teollisuuden prosesseissa ja luonnon 
ilmiöissä 
osaa tutkia kokeellisesti • 

 
Keskeiset sisällöt:  

reaktiotasapaino  • 

• 

• liukoisuus ja liuko
• tasapainoon liittyvät graafiset esitykset  
• Soveltavat kurssit 
•  

9.15.7. Lukion keskeinen kemia (KE6
Koot

arvostelu tai suoritusmerkintä. 

9.15.8.  Kemian työkurssi (KE
Tutustutaan kemian työ- ja tutkimusmenetelmiin. Kurssin aikana tehdään väh
ta laaditaan työselostukset. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä 

9.16. Uskonto 
  
Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttu
ip rintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihinr

uskontoihin tutustut
tellaan laajasti osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja yksilön elämää.   
 
Us onnon opetus on erilaisia näkemyksiä huomioon ottavaa ja yksilöllistä 
vaa. Oppiaineksen opetuksessa hyödynnetään viimeaikaista teo
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musta. Koska uskonto on osa kulttuuria ja yhteiskuntaa, uskonnonopetuksella on luontaiset kytken-
ät myös humanistis-yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin.  

 
Uskonnonopetuksessa luodaan edellytykset ymmärtää uskontoja ja soveltaa tätä tietoa oman maa-

ksen, kulttuurin ja yhteiskunnan jäsentämisessä sekä kulttuurien välisessä vuorovai-
ksi uskontojen omia lähteitä, tutkimusta ja eri medioiden 

uskonnon sisältöjä liitetään opiskelijoiden kokemusmaailmaan ja autetaan heitä prosessoimaan ja 

 

k avoitteena on, että opiskelija hallitsee uskontoihin liittyvää kulttuurista luku-
n ja yh-
iden 

 uskontoihin liittyviä kysymyksiä kykenee rakenta-
lmankatsomustaan ja kulttuuri-identiteettiään sekä 

insa ja muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä kunnioittaa ihmisiä, joil-
o  erilainen vakaumus ja pystyy elämään ja toimimaan eri kulttuureista tulevien ja eri tavoin 

ajattele uurisessa yhteiskunnassa ja maailmassa ymmär-

  

skonnon opetuksessa arviointi kohdistuu katsomuksellisten ajattelutaitojen hallintaan, joka tar-
koittaa kykyä yhdistellä, eritellä ja arvioida uskontoja, uskonnon ja kulttuurin sekä uskonnon ja 

essa opiskelijoita ohjataan arvioimaan asetettujen ja omien 

adun pyhän kirjallisuuden edus-

eskeiset sisällöt:   

n

ilmankatsomu
kutuksessa. Opetuksessa käytetään hyvä
välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa painottuvat aktivoivat työtavat, joiden avulla 

sisäistämään kurssien sisältöjä ja kasvamaan asetettujen tavoitteiden suuntaan.  

9.16.1. Opetuksen  yleiset tavoitteet: 
 
Us onnon opetuksen t
taitoa niin, että hän ymmärtää uskonnon merkityksen ja vaikutuksen niin yksityisen ihmise

a kulttuurissakin hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoa, joteisön elämässä kuin yhteiskunnassa j
avulla hän osaa pohtia ja analysoida erilaisia

rvioimaan omaa maaimaan, jäsentämään ja a
arvostaa oman kulttuur
la n

vien ja uskovien ihmisten kanssa monikultt
kilökohtaisen vastuun merkityksen sekä tietää hen dostaa 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 arvi-
ointia. 

9.16.2. Arviointi 
 
U

yhteiskunnan vuorovaikutusta. Opetuks
tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan työn määrä ja laatu sekä 
opiskelijoiden yksilölliset taidot.. Arvioinnin tulee kannustaa opiskelijoita oman työskentelyn 
suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. 

Pakolliset kurssit  

9.16.3. Uskonnon luonne ja merkitys  (UE1)  
Tavoitteet:  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

tietää, millainen ilmiö uskonto on ja tuntee Raamatun ominaisla• 

tajana   
• ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen, uskonnoissa ilmenevät kysymyksenasettelut 

ja uskonnon nivoutumisen kulttuuriin ja yhteiskuntaan   
• saa aineksia ja käsitteellisiä välineitä oman maailmankatsomuksensa jäsentämiseen    
• tuntee Raamatun osana uskonnon tutkimusta ja sen vaikutuksen länsimaisessa kulttuurissa  
• oppii pyhyyden ymmärtämisen avulla kunnioittamaan ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus.  
 
K
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• usk
uskonnon ydinkysymykset 

ina ja miten se on ollut vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa 
tuntee kirkon opin rakentumisen, jumalanpalveluselämän ja taiteen vuorovaikutuksen, sekä kir-
kon poliittisen ja sosiaalisen merkityksen historian eri vaiheissa   

• ym inusko vaikuttaa erilaisina kirkkokuntina eri puolilla maailmaa 
osaa analysoida erilaisten kristillisten perinteiden ilmenemistä nykyajassa ja ymmärtää näihin 

 
• lännen kirkko keskiajalla 

itys 
• reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla 
• ny n maailmassa 

 ja uskontojen välinen vuoropuhelu 

n 

ivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan 
ankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä 

symyksenasetteluihin 
den elämänkysymyksiin ja etiikkaan 

rityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja 
 taustalla olevia teologisia perusteita.   

s, kärsimys, kuolema 
kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta 

• hyvän ja pahan käsitteet 
• kristillinen etiikka ja etiikan teoriat 

onnon määrittely ja tutkiminen 
• 

• uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa 
• Raamattu pyhänä kirjallisuutena  
• yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä  
• Raamatun tutkimus- ja tulkintatavat  
• Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin  
 

9.16.4. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta  (UE2) 
Tavoitteet:  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
• ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä eri 

aiko
• 

märtää, miten krist
• 

sisältyvän yhteisen, ekumeenisen perustan.  
 
Keskeiset sisällöt:  
 
• kristillisen kirkon synty 
• alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon

• idän kirkon keh

kyinen kristikunta ja kirkkojen rooli tämän päivä
• kirkkojen
 

9.16.5. Ihmisen elämä ja etiikka  (UE3) 
Tavoitteet: 
    
• Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinna
merkityksen 

• saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun 
• ymmärtää tekevänsä pä

saa perustiedot ih• misen elämänkysymyksistä ja aj
ne uskonnon kannalta keskeisiin ky

• ymmärtää Raamatun yhtey
• ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, e

kirkkojen eettisten kannanottojen
 
Keskeiset sisällöt: 
• ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitu
• 
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• 

kuntaeettisiä kysymyksiä 

Syv

imuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, 
teiskuntaan 

enevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja 
n kulttuurien uskonnollista ja eettistä perinnettä   

es
laisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuut-

a. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskon-

uskontojen eettiset ohjeet 
• usk

en suuntaukset 
t ja yhteiskunta  

Tav
ur

• -

Su
lut
ei-
kri ttuuriin ja yhteiskuntaan  

9.16.8. Raamattukurssi (UE6s*) 
n Raamatun tuntemusta, tutustutaan lähemmin joihinkin Raamatun kirjoihin, 

joihinkin Raamatun teemoihin.  
 

yksilöeettisiä kysymyksiä 
• yhteis
 
 

entävät kurssit  

9.16.6. Uskontojen maailmat  (UE4s)  
Tavoitteet:  
• Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
 tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet 

ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen mon• 

kulttuuriin ja yh
ymmärtää eri uskonnoissa ilm• 

oppii arvostamaan muide
   
K keiset sisällöt:  

 hindu• Kurssilla käsitellään
ta ja islamia alla olevien teemojen näkökulmast
tojen yhteisiä piirteitä 

• uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät 
uskontojen pyhät kirjat ja oppi • 

• 

ontojen kultit ja rituaalit 
• uskontoj

uskonno• 

9.16.7. Mihin suomalainen uskoo?  (UE5s) 
oitteet:  

K ssin tavoitteena on, että opiskelija  
• tuntee uskonnon ilmenemismuodot Suomessa muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän 

uskonnollisuuteen 
ymmärtää Suomen uskonnollisista ja maailmankatsomuksellisista kysymyksistä käytyä keskus
telua ja siihen liittyviä taustatekijöitä 

• osaa jäsentää Suomen uskonnollisia liikkeitä niiden toiminnan ja opillisten korostusten näkö-
kulmasta.   

 
Keskeiset sisällöt:  

mu• inaissuomalainen uskonto 
• omen kirkkohistorian yleislinjat 

ristilliset kirkot nykypäivän Suomessa • erilainen kirkko ja muut k
• kristilliset yhteisöt Suomessa 

iseen kul• stinuskon vaikutus suomala
 

Kurssilla syvennetää
henkilöhahmoista tai tutustutaan 
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Aihekokonaisuudet: Tavoitteittensa mukaisesti uskontoon sopii Kulttuurien tuntemus ja kulttuuri-

taan

mmin tarpeen vaatiessa. 

en monimuotoista hahmottamista sekä ihmisen 
im nne on sen tavassa jäsentää ongelmia käsitteellisesti, järkiperäi-
st  opiskelu lukiossa tukee opiskelijoiden yksilöllistä kehitystä ja edis-

valmiuksia, joita tarvitaan muuttuvassa ja monimutkaisessa yh-
iskeltavat tiedolliset kokonaisuudet ovat välttämättömiä kulttuuripe-
ärtämiseksi.  

 
Filosof iskelija oppii jäsentämään käsitteellisesti 

ja ja merkityksiä koskevia kysymyksiä. Filosofian opiskelu auttaa näkemään, mitä 
a on yksilölle ja yhteiskunnalle. Tietojen ja taitojen erikois-

suuksia ja yhteyksiä. Se auttaa näkem

tai o

Filosofian opetus edistää luovan ja itsenäisen aj
laa en yksilöllisten näkemysten muodostamiselle. Kun opiskelijat paneutuvat filosofi-

, joihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, he oppivat muodostamaan ja peruste-
malla kunnioittamaan toisenlaisia perusteltuja näkemyksiä. 

ut hmässä kasvattaa opiskelijoissa kykyä luottaa omiin yksi-
lli iskelu tukee oppilaiden 

Tavoitteet:  
 

iöihin  

Arv

 omaksumista sekä kykyä ilmaista omaa filosofista 
isiin kysymyksiin on yksilöllinen, mutta kysymysten käsittelyn 

per hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja järjes-
telmällisyys.  

identiteetti-aihekokonaisuus. Kestävä kehitys-, teknologia- ja viestintä- aihekokonaisuuksia sivu-
 etiikan kurssilla. 

 

9.17. Elämänkatsomustieto 
Täydennetään myöhe
 

9.18. 5.13 Filosofia 
Filosofinen ajattelu käsittelee koko todellisuutta, s
to intaa siinä. Filosofian erityisluo
se i ja keskustellen. Filosofian
tää yleisiä oppimisen ja ajattelun 
teiskunnassa. Filosofiassa op
rinnön ja nykykulttuurin ymm

ian käytännön merkitys perustuu siihen, että op
arvoja, norme
merkitystä erilaisilla tiedoilla ja taidoill
tumisen vastapainona filosofian opiskelu opettaa hahmottamaan laajempia käsitteellisiä kokonai-

ään, miten eri tieteenalojen ja ajatteluperinteiden käsitykset 
todellisuudesta, arvoista ja normeista voivat muodostaa keskenään johdonmukaisia kokonaisuuksia 

lla keskenään ristiriidassa. Filosofia kehittää arvostelukykyä.  
 

attelun kehitystä. Filosofiassa annetaan runsaasti 
 opiskelijoidti

an peruskysymyksiin
mle aan omia näkemyksiään sekä sa

M kikkaiden kysymysten pohdiskelu ry
lö siin mahdollisuuksiinsa selvittää vaikeitakin ongelmia. Filosofian op

vaitsevaisiksi kansalaisiksi.  kasvua aktiivisiksi, vastuullisiksi ja su
 
 
Opetuksen 

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 • 

• ymmärtää erilaisten filosofisten käsitysten perusteluja sekä pystyy keskustelemaan niistä joh-
donmukaisesti ja järkevästi 

• hallitsee yleissivistävät perustiedot sekä filosofian historiasta että nykysuuntauksista, ja osaa 
suhteuttaa niitä yhteiskunnan ja kulttuurin ilm

 
iointi  

 
ilosofiassa arvioidaan käsitteiden ja teorioidenF

ajattelua. Opiskelijan suhde filosof
ustana ovat ajattelun tiedolliset 
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Pakollinen kurssi  

9.18.1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)  
Tavoitteet:  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

ys 

-

eskeiset sisällöt:  

us 

in 
ksellisen suhde tiedon muodos-

tumisessa 
yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden 

hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioihin 
elämää ja onnellisuutta koskevia filosofisia nä-

9.18.2. Filosofinen etiikka (FI2s)  
:  

sentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja perusteitaan filosofisen etiikan välinein  
oppii kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin toisia kohtaan. 

 
• moraali ja sitä pohtiva so etaetiikka  
• mo  erilaiset perustat, moraalin suhde oikeu-

ontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa 
ktiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden 

tied
• 

• filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä  

• hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja. Kokoava kysym
on, miten filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja 

• tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämises-
tä ja siinä toimimisesta 

• hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsityksiä hyväs
tä ja oikeasta.  

 
K
mitä filosofia on,  
• filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin 

kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet 
• todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde, vapa

ja välttämättömyys 
• tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisi

näkökulmiin: tieto, totuus ja perustelu, käsitteellisen ja kokemu

• 

käsitteet 
• 

sekä muihin arvoihin, kuten kauneuteen, hyvää 
kemyksiä 

 
 

Syventävät kurssit  

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 jä•

• 

 
Keskeiset sisällöt:  

veltava ja normatiivinen etiikka sekä m
raalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten

teen ja usk
• moraalisten arvojen ja normien obje

ollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta 
klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet  
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9.18.3. Tiedon ja todellisuuden filosofia  (FI3s)   
oitteet:  Tav

urssin tavoitteena on, että opiskelija  
ieto ja tietäminen ovat filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä 

inkälaisia kuvia todellisuuden perusrakenteesta muodostuu filosofiassa, tietees-

• dollisia uskomuksia ja väitteitä 

 
es

• 

uden rakenne luonnontieteellisen, ihmistieteellisen ja käytännöllisen tiedon valossa 

• hdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen 

• uksen luonne ja sen metodologisia peruskäsitteitä 
argumentoinnin ja päättelyn perusteita 

 

9.18.4. Yhteiskuntafilosofia  (FI4s)   
Tavoit

tteena on, että opiskelija  
eisiin käsitteisiin ja suuntauksiin 

 toimintaa 

• tää yhteiskunnan ja yksilön suhdetta sekä yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa.  

a velvollisuudet, rikos ja rangaistus 
pimukset ja utopi-

-

h
estävä kehitys-, teknologia- ja viestintä- aihekokonaisuuksia sivutaan filosofisen etiikan ja yhteis-

kuntafi

nnetta, 

ilm llistä, kansallista ja eurooppalaista identiteettiä luova oppiaine. 

K
• hahmottaa, mitä t
• osaa arvioida m

sä ja katsomuksissa 
oppii erittelemään ja arvioimaan kriittisesti tie

• oppii hahmottamaan tieteellisen tutkimuksen ja päättelyn luonnetta.  

K keiset sisällöt:  
metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä, erilaisia käsityksiä metafysiikan luontees-
ta, todellisu

• totuuden luonne ja totuusteoriat 
tiedon ma

• tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta, käytännöllisen ja tieteellisen tiedon eroja ja yhtäläisyyk-
siä, tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä 
tieteellisen tutkim

• 

 

teet:   
Kurssin tavoi
• perehtyy yhteiskuntafilosofian kesk
• oppii hahmottamaan yhteiskunnan luonnetta ja sen keskeisten instituutioiden
• osaa arvioida yhteiskunnallisen järjestyksen oikeutusta  

osaa jäsen
 
Keskeiset sisällöt: 

yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, ihmisoikeussopimuksia ja julistuksia • 

• yksilön oikeudet j
• yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntaso

at, ja niiden toteuttaminen kuten holokausti 
• poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset ja niiden yhteis

kuntafilosofiset nykytulkinnat 
• nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja iden-

titeetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus    
 

i ekokonaisuudet:  A
K

losofian kursseilla 
 

9.19.5.14 Historia 
Lukion historian opetus luo opiskelijalle edellytyksiä ymmärtää eri aikakausien luo
oman aikansa ongelmia ja muutosprosesseja sekä auttaa häntä hahmottamaan kansainvälistä maa-

aa. Historia on yksilö
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Opetuksen lähtökohtana ovat historian luonne tieteenalana ja sen tiedon muodostumisen 
n ja tulkintaan sekä pyri-

än ottamaan huomioon ilmiöiden moniperspektiivisyys. Historian keskeisiä käsitteitä ovat  aika, 
sekä syy-yhteydet. Muutoksen analyysia korostavana oppiaineena historia luo 

Op
n erilaisuuden ymmärtämistä ja kansainvälisen yhteisymmär-

aan maailmanhistorian taustaa vasten. 

p rian päälinjat ja keskeisimmät historialliset 
pahtumat sekä niiden taustat ja seuraamukset 

 näkee nykyhetken historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana, 
kykene ä historian jatkumoon ja näin rakentamaan 

ietoa ja arvioida sitä kriittisesti sekä ymmärtää sen 
 

 

rilaisuutta 

kes itetään erityistä huomiota opiskelijan valmiuteen 

taan storian ilmiöitä ja tiedonlähteitä kriittises-

opi  

mpäristö ja kulttuuri (HI1) 
urssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuu-

riym ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan. 

-

Esihistoria – pyyntikulttuurin aika 

perusteet. Sen vuoksi huomiota kiinnitetään tietojen kriittiseen pohdintaa
tä
muutos ja jatkuvuus 
mahdollisuuksia käsitellä tulevaisuutta sekä arvioida tulevaisuuteen liittyvä mahdollisuuksia. 

etuksessa korostetaan ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta sekä inhimillisen 
kulttuurin laaja-alaisuutta, kulttuurie
ryksen merkitystä. Oman maan menneisyyttä tarkastell
 

9.19.1. Opetuksen yleiset tavoitteet: 
skelija Historian opetuksen tavoitteena on, että opi

o pii tuntemaan Suomen ja maailmanhisto• 
ta
•

e suhteuttamaan oman aikansa ja itsens
uttaan historiatietoisu

• osaa hankkia menneisyyttä koskevaa t
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 e
• saa aineksia ihmisoikeuksia ja demokratiaa arvostavan maailmankuvan luomiseen sekä 
toimintaan vastuullisena kansalaisena. 
 

9.19.2. Arviointi 
Oppimisen arvioinnin perusteina ovat historialle ominaiset taidot ja ajattelutavat sekä oppimäärän 

keisten sisältöjen hallinta. Arvioinnissa kiinn
rakentaa tiedoistaan jäsentyneitä kokonaisuuksia, erottaa olennainen ja epäolennainen tieto toisis-

, hallita aikasuhteita ja syy-yhteyksiä sekä arvioida hi
ti. Kurssien arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä: kokeiden asemasta voidaan käyttää 

ntotehtäviä, tutkielmia ja muita vaihtoehtoisia arviointikeinoja.

Pakolliset kurssit 

9.19.3. Ihminen, y
K

päristön rakentumista 
 
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 ym
päristöön ja yhteiskuntarakenteeseen 
• tuntee tuotantotalouden kehityslinjat ja vaikutukset elämäntapaan 
• tietää väestönkasvun pääpiirteet ja siihen vaikuttavat tekijät. 
 
Keskeiset sisällöt: 
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• ihmisen kehitysvaiheet 
• keräilijöiden ja metsästäjien elämäntapa 
Maanviljely ja sen aiheuttamat muutokset 
• työnjako ja kulttuurin synty 
• suurte

uutokset ja ympäristövaikutukset 
• muutokset kaupunkirakenteessa 
Globaali kulutusyhteiskunta 

oppalainen ihminen (HI2) 
Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen 
maailm eteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. 

 

uuriperintöön 

akautensa ilmentäjinä 
iallisia virtauksia 

ulttuuri 

n jokilaaksojen kulttuurit 
Välimeren talousalue antiikin aikana 
• Kreikan talouselämä 
• Rooma – miljoonakaupunki ja imperiumi 
• orjuus ja antiikin ajan tekniikka 
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 m

• raaka-aineiden ja markkinoiden jakaminen 
• massatuotanto ja kulutusyhteiskunta 
• sosialistinen suunnitelmatalous 
• kolmannen maailman muotoutuminen 
• kasvun rajat ja uudet haasteet 
 

9.19.4. Euro

ankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta ti
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 kultt
• ymmärtää tieteen saavutusten merkityksen ihmisen maailmankuvan muokkaajana 
• osaa analysoida kulttuuri-ilmiöitä aik
• tuntee yhteiskunnallisen kehityksen taustalla vaikuttavia aatehistor
• tuntee eri aikakausien elämäntapoja ja maailmankuvaa. 
 
Keskeiset sisällöt: 
Antiikin aika 
• demokratian synty 
• antiikin kulttuuri 
Keskiajan yhtenäiskulttuuri 
• keskiajan ihmisen maailmankuva ja tapak
• uskonnon merkitys kulttuurissa 
Uuden ajan murros 
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• renessanssi ja tiedon v
• uskonpuhdistus 
• barokki itsevaltiuden ja vastausk
• luonnontieteellisen maailmankuvan synty 
Valistuksen aikakausi 
• valistusfilosofia ja sen vaikutukset yht
• Yhdysvalta
Aatteiden vuosisata 
• keskeiset aatesuuntaukset ja taid
• tiede uskonnon haas
• porvariston vuosisata 
Nykyaika 
• kulttuurin pirstoutuminen 
• populaarikulttuuri massaviihteek
 

9.19.5.  Kansainväliset suhtee
Kurssi tarkastelee kansainvälisen 
lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan ka
ja valtapoliittisen kilpailun perus

allankumous 

onpuhdistuksen ilmentäjänä 

eiskuntaan ja taiteeseen 
in itsenäistymisen ja Ranskan suuren vallankumouksen aatteellinen perintö 

evirtaukset 
tajana 

si 

t (HI3) 
politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun 

nsainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen 
teella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia 

astakohtanaan diktatuuri. 
 
Tavoit

utuksen kansainvälisten suhteiden histori-
ssa. 

eet, demokratian kriisi 
kotuhonta, holokausti ja muut kansanvainot 

ansota seurausilmiöineen 
en yleismaailmallinen julistus ja sen merkitys sekä muut keskeiset  

o kaksinapaisen maailman johtajina 
elliset ja sotilaalliset rintamat 

ien luonne 

ainvälisessä politiikassa 

uden purkautuminen 
pyrkimykset 

v

teet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• tuntee kansainvälisen politiikan pääpiirteet ja teoriaa 
• ymmärtää kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen perusteita 
• ymmärtää aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen vaik
a
 
Keskeiset sisällöt: 
Suurvaltojen ylivaltapyrkimykset 
• kansainvälisen politiikan peruskäsitteet 
• imperialismin teoria ja käytännöt 
• ensimmäinen maailmansota ja sen vaikutukset kansainväliseen politiikkaan 
Maailmansotien välinen aika ja toinen maailmansota 
• eurooppalaiset ääriliikk
 ihmisoikeudet, jouk
• toinen maailm
•YK:n ihmisoikeuksi
 ihmisoikeussopimukset 
•Kylmä sota 
• kylmän sodan teoriat: Yhdysvallat ja Neuvostoliitt
• kylmän sodan ideologiset, taloud
• kylmän sodan kriis
• Saksa kylmän sodan näyttämönä 
• Kiinan rooli kans
Uusi epävarmuuden aika 
• Neuvostoliiton hajoaminen ja kaksinapaisu
• kansainväliset rauhan
• kolmas maailma osana kansainvälistä politiikkaa 
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• Lähi-idän ongelmakenttä 
• Yhdysvaltain asem
• uudet kansainväliset rakenteet 
 

9.19
Kurssin tarkoituksena on ana
1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä t

an muutos kansainvälisessä politiikassa 

.6. Suomen historian käännekohtia (HI4) 
lysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 

arkastelunkohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen 
seman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteis-

kuntaan sekä taloudelliset ja
 

ltiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen taus-
an 

alouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöi-

in ajan perintö 
allanvaihdos 

n Venäjään 

äminen 
ttajat 

minen 
eiskunnan synty 

to 

inen 

tuurinen ja yhteiskunnallinen muutos 

a 
een kulttuurisesti, taloudellisesti ja 

poliittisesti 

a
 kulttuuriset murrokset. 

Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• tuntee keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset 
• osaa suhteuttaa Suomen va
ta
• ymmärtää t
den keskinäisen riippuvuuden. 
 
 
Keskeiset sisällöt: 
Ruots
V
• Suomen liittämine
• autonomian synty 
Suomalaisuuden synty ja kansallinen herä
• aatteellinen ydin ja keskeiset vaiku
Yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros 
• elinkeinorakenteen muuttuminen ja Suomen teollistu
• sääty-yhteiskunnan hajoaminen ja kansalaisyht
• sortokaudet ja kansanvallan synty 
Suomen itsenäistymisprosessi 
• Suomen itsenäistyminen 
• sisällissota 
• hallitusmuo
Kahtiajaosta eheytymiseen 
• oikeistoradikalismin nousu 
• elintason nousu 
• kulttuurista kulutustavaraa 
Toinen maailmansota jälkiseurauksineen 
• sodat ja jälleenrakentam
• ulkopolitiikan muutos 
Hyvinvointivaltion rakentaminen 
• rakennemuutos 
• 1960- ja 1970-lukujen kult
 
Suomen uusi kansainvälinen asem
• kytkeytyminen kansainväliseen talout
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• suom

9.19.7. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5s) 
telee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista 

in tavoitteena on, että opiskelija 

li- ja taloushistoriallisen kehityksen 
alaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin 

aan suomalaista kulttuuriperintöä 
 historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityksen 

isen kannalta. 

en alkuperästä 
t sekä ulkoiset yhteydet 
ulttuuriyhteisöön keskiajalla 

poliittiset muutokset 

allan voimistuminen 
i 

n vaikutukset Suomessa 

 taloudellinen kehitys 

aminen (HI6s) 
laan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyai-

n kokonaisvaltaisena käsitteenä. 
äsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta. 

itteena on, että opiskelija 
 omasta kulttuuristaan poikkeavan kulttuu-

n arvomaailmaa ja elämäntapaa 
• ymmärtää henkisen kulttuurin, yhteiskuntarakenteen, talouselämän ja luonnonolosuhteiden keski-
näisen riippuvuuden 
• tuntee tarkasteltavan kulttuurin historiallisen kehityksen sekä sen vuorovaikutuksen muiden kult-
tuurien kanssa 

alaisten tulevaisuus osana globaalia järjestelmää 
 

Syventävät kurssit 

Kurssi tarkas
kulttuuriperintöä. 
 
Tavoitteet: 
Kurss
• tuntee maamme historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen 
• tuntee Suomen väestö-, sosiaa
• ymmärtää suom
• oppii arvostam
• oppii yhdistämään
myös yksittäisen ihm
 
Keskeiset sisällöt: 
Esihistoria 
• esihistoria ja tulkinnat suomalaisten ja saamelaist
• asutus, elinehdot, uskonnot ja uskomukse
Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen k
• Suomi idän ja lännen välimaastossa 
• sääty-yhteiskunnan synty 
• asutus, elinkeinot, uskonnolliset ja 
Uuden ajan uudet tuulet 
• uskonpuhdistus ja keskusv
Suurvaltakaus
• suurvaltakaude
• talous, väestö, koulutus 
Vapauden ja hyödyn aika 
• kulttuurillinen ja
• kustavilaiset uudistukset 
• kansallisen tietoisuuden ensi askeleet 
 

9.19.8. Kulttuurien kohta
Kurssilla tarkastel
kaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretää
K
 
Tavoitteet: 
Kurssin tavo
• tuntee kulttuurin peruskäsitteitä ja oppii ymmärtämään
ri
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• oppii analysoimaan kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja 
sosiaalisissa rakenteissa 
• osaa o sa. 

rialueeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista: 

alkuperäiskulttuurit 

 Opiskelija tutustuu syvällisesti ja eläytyen johonkin historialliseen 

ateriaalin pohjalta. Tavoitteena on, että opiskelija 
istoriantutkimuksen menetelmistä ja oppii soveltamaan niitä käytäntöön. Tutki-

an kohteen historiaan. 

lijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskun-
an rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen yh-

aailman näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatietei-
den ja o tiiviseen ja kriittiseen ajan-

iseen, työn ja yrittäjyyden arvostuk-
iseen kansalaisuuteen. 

 yhteiskuntajärjestelmän ja talouselämän perusteet ja toimintatavat ja osaa suhteut-

iskunnallisen ja taloudellisen käsitteistön 
ja osaa myös käyt-

ttaa huomioon kulttuuritaustojen erilaisuuden vuorovaikutustilanteis
 
Keskeiset sisällöt: 
Tarkasteltavaksi kulttuu
• Afrikka 
• arktiset kulttuurit 
• Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit 
• Intia 
• islamin maailma 
• Japani 
• Kiina 
• Korea 
• Latinalainen Amerikka 
• Pohjois-Amerikan 
 

Soveltavat kurssit 

9.19.9. Historian tutkimuskurssi (Hi7so) 
Kurssilla tehdään tutkielma.
tapahtumasarjaan, henkilöön, aatteeseen tai aikakauteen. 
 
Tutkimus tehdään ainakin osittain alkuperäisen m
saa käsityksen h
muskurssin voi yhdistää myös opintomatk
 
 

9.20.Yhteiskuntaoppi 
Yhteiskuntaopin opetus syventää opiske
n
teiskunnan, Euroopan ja m

ikeustieteiden sisällöistä. Se luo opiskelijoille edellytyksiä ak
kohtaisten ilmiöiden tutkimiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. 
 
Opetus perustuu keskeisiin yhteiskuntaeettisiin arvoihin, kuten oikeudenmukaisuuteen ja tasa-
arvoon, sosiaaliseen vastuuseen, ihmisoikeuksien kunnioittam
seen sekä aktiiv
 
 

9.20.1. Opetuksen yleiset tavoitteet: 
Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 
• ymmärtää yhteiskunnan olemuksen historiallisen kehityksen tuloksena 
• tuntee Suomen
taa ne eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin 
• hallitsee keskeisen yhte
• on selvillä vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista kansalaisyhteiskunnassa 
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tä
• pystyy hankkimaan
lista ja tilastollista informaatiota 
• kykenee 
teiskunnallisista ja t
• saa edellytyksiä vastuuntuntoisen, tasa-arvoa
rakenta
 
 

9
Yhteiskuntaopin oppimise
käsitteiden hallintaan, opiskelijan valmiu
y

ä niitä 
 ajankohtaista tietoa eri lähteistä sekä arvioimaan kriittisesti verbaalista, kuval-

muodostamaan itselleen perustellun näkemyksen ristiriitaisista ja arvosidonnaisista yh-
aloudellisista kysymyksistä 

 kunnioittavan ja suvaitsevan yhteiskunta-käsityksen 
miseen. 

.20.2. Arviointi 
n arvioinnissa huomio kiinnitetään oppimäärän asiasisällön ja keskeisten 

teen ilmaista tietonsa jäsentyneesti sekä arvioida ja tulkita 
hteiskunnallisia ilmiöitä ja eri tavoin esitettyä sanallista, numeerista ja graafista informaatiota 

iuksia arvioidaan kurssien yhteydessä monipuolisten koetehtävien avulla tai 
toisia arviointikeinoja. 

 

9.20.3. Yhteiskuntatieto (YH1) 

n-
ehitys, valta ja vaikuttaminen. 

avoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• ym unnan perusrakenteet 

uomalaisen yhteiskunnan kehitys 

alta 
uodot 

• poliittiset järjes
Vaikut

uuspolitiikka ja vaihtuvat uhkakuvat 

kriittisesti. Näitä valm
käyttämällä vaihtoeh

Pakolliset kurssit 

Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yh-
teiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödy
täen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden k
 
T

märtää suomalaisen yhteisk
• tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet 
• omaksuu tasapainoisen ja analyyttisen näkökulman yhteiskuntaan 
• tuntee hyvinvointiyhteiskunnan perusteet. 
 
Keskeiset sisällöt: 
S
• Suomen väestörakenne 
• hyvinvointivaltion rakentuminen 
• hyvinvointivaltion mahdollisuudet 
V
• valta käsitteenä ja vallankäytön m

telmät 
taminen 

• demokratia ja kansalaisyhteiskunta 
• globaali vaikuttaminen 
• vaikuttamisen haasteet 
Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät 
• perusoikeudet 
• tuomio- ja järjestysvalta 
• turvallis
Sosiaalipolitiikka 
• tarkoitus, tehtävä ja muodot 
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9.20.4. Taloustieto (YH2) 
Kurssi johdattaa
k

 ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Se 
äsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. 
urssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla. 

 
Tavoit

 

merkityksen kansantaloudelle. 
 

Suomalaisten elinkeinot 
• alkutu

jonta ja tasapaino markkinatalouden perusteina 

iöiden vaihtoehtoisina ratkaisumalleina 
ahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat 

utuminen 

ikka ja markkinavoimat 

kaupassa 
vä talous ja Suomi 

uudennäkymät 
asvun rajat 

salaisen lakitieto (YH3s) 
en oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oike-

ksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse. 
 
Tavoitteet: 

K

teet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• tutustuu kansantalouden keskeisiin perusteisiin, käsitteisiin ja teorioihin 
• tutustuu Suomen ja kansainvälisen talouselämän nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin 
• saa taitoja tehdä jokapäiväisiä taloudellisia päätöksiä ja tarkastelee taloudellisia kysymyksiä myös
eettiseltä kannalta 
• tuntee työnteon ja yrittäjyyden 

Keskeiset sisällöt: 

otanto 
• teknologia ja teollistuminen 
• palveluyhteiskunta 
Taloudellinen toiminta ja yritykset 
• talouden peruskäsitteet 
• kysyntä, tar
• kilpailu ja sen muodot 
• yritystoiminta ja kuluttaja 
Talouselämän vaihtelut ja häiriöt 
• taloudellinen kasvu 
• keynesiläisyys ja monetarismi talouden häir
R
• markkinoiden vapa
• rahoitusmarkkinoiden rakenne 
• rahapolitiikka ja korko 
Julkinen talous ja talouspolitiikka 
• verotus ja finanssipolitiikka 
• politi
• tulopolitiikka 
Suomi kansainvälisessä 
• kansainvälisty
• globalisaation vaikutuksia 
Suomen talouden tulevais
• uhkatekijät, mahdollisuudet ja k
 

Syventävät kurssit 

9.20.5. Kan
Kurssi antaa perustiedot Suom
u
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

li-

utensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana 
keskeisiä oikeudellisen tiedon lähteitä 

t 

stys ja oikeusjärjestelmä 

inen 
isimmät oikeustoimet 

vyttömyys 

aisten päätöksiin 

t 

 ja Euroopan unioni (YH4s) 
lijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yh-

staa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään 

lija 
toa Euroopan unionista ja sen toiminnasta 

 unionin kansalaisena 
a etuja ja haittoja, mahdollisuuksia ja uhkia 

ia koskevaa vertailevaa tietoa 
isen vaikutuksen oman elämänsä ja Suomen poliittisen järjestel-

män kannalta. 

Keskeiset sisällöt: 
 

n ja vallankäyttö Euroopan unionissa 
stelmä 

•  oppii perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä periaatteista 
•  saa perustiedot Suomen tuomioistuinlaitoksesta ja kansalaisen kannalta merkittävistä kansainvä
sistä tuomioistuimista 
•  oppii hoitamaan itse tavanomaisimmat oikeusasiat 
•  tuntee oike
•  kykenee löytämään ja oppii käyttämään 
•  haluaa toimia oikein ja lainmukaisesti. 
 
Keskeiset sisällöt: 
Lakitiedon perustee
• Suomen oikeushistoria 
• oikeusjärje
• peruskäsitteet 
• oikeudellisen tiedon hankkim
Kansalaisen yle
• perheoikeus 
• työoikeus 
• kuluttajansuoja 
• velka, takaus ja maksuky
• asuminen 
• muutoksenhaku viranom
Rikos- ja prosessioikeus 
• oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdo
• rangaistukset 
• kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen 
 

9.20.6. Eurooppalaisuus
Kurssi perehdyttää opiske
dentyvässä Euroopassa sekä kannu
keskusteluun.  
 
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiske
•  saa monipuolista ja syventävää tie
•  oppii toimimaan Euroopan
•  tuntee Euroopan yhdentymisen tarjoami
•  osaa hankkia Euroopan unionia ja kansalais
•  ymmärtää Euroopan yhdentym

 

Eurooppalainen identiteetti 
• yhteiset eurooppalaiset arvot 
• Euroopan unionin kansalaisuus 
Vaikuttamine
• Euroopan unionin päätöksentekojärje
• suomalaiset Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä 
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• erilaiset jäsenet 
Euroopan unionin aluee
• nuorten opiskelu ja työnteko EU:ssa 
• alueitten unioni kansalaisen näkökulmasta 
Euroopan unionin haasteet 
• EU:n laajeneminen 
• yhteinen turvallisuuspolitiikka 
• EU ja globaalit jär
Perehtyminen yhteen 
 

9.21.Psykologia  
 
Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä p
märtää monipu
käsitteiden a
Psykologian tiedo
ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä em
dollisuuden 
 
Opetuksessa luodaan edel
miseen. Opiskelijaa autetaan oivaltam
ajankohtaisiin k
välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista riipp

lliset vaikutukset 

jestelmät 
maahan. 

    

sykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ym-
olisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja 

vulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. 
t ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin 

piirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mah-
kehittää omaa kriittistä ajatteluaan. 

lytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen sovelta-
aan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja 

ysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden 
uvuutta.  

Opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja tiedon muodostumista painottaen ajan-
kohtais

opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  
ihmisen toiminnan kokonaisuutena, joka perustuu psyykkis-

yksenasetteluja ja tiedonhankintakeinoja sekä 
n tiedon 

ksiensa tunnistamiseen, oman psyykkisen kasvunsa ja hyvinvointinsa edistämiseen, 
opiskeluunsa sekä ajattelunsa, ihmissuhteidensa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen 

kologista tietoa eri tietolähteistä ja kykenee arvioimaan tiedon luotettavuutta  
kehittää valmiuksiaan sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan, yhteiskunnallisten ja kult-

uten teknologisen kehityksen - tunnistamiseen ja kohtaamiseen sekä 
 ja yhteiskunnallisista oloista tulevien ihmisten toiminnan ymmär-

 

en tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä sisältöjä.  
 

9.21.1.Opetuksen yleiset tavoitteet: 
 
Psykologian 
• hahmottaa tutkimustiedon pohjalta 

ten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutukseen 
• hallitsee psykologian keskeisiä käsitteitä, kysym

tietää psykologian tutkimustuloksia ja pystyy niiden pohjalta arvioimaan tieteellise
mahdollisuuksia ja rajoituksia   

• ymmärtää psykologista tietoa siten, että pystyy soveltamaan tietojaan elämäntilanteidensa ja 
mahdollisuu

• osaa hankkia psy
• 

tuurillisten muutosten - k
erilaisista kulttuuritaustoista
tämiseen. 

 

9.21.2.Arviointi    
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Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opi
tähtäävään osaamiseen. Arvioinnissa painote
taa yksittäisten tietojen toist
kelemansa asiat ja että
 

Pakollinen kurssi  

skelijoiden kognitiivisesti korkeatasoiseen ymmärrykseen 
taan tiedon muokkaamista ja kokonaisuuksien hallin-

amisen sijasta. Opiskelijan tulee osoittaa, että hän on ymmärtänyt opis-
 hän pystyy soveltamaan oppimaansa tietoa.  

 

 sovellusalueet, psykologisen tiedon muo-

-

oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia 
• sosiaalipsyk ädynamiikka, roolit ja normit   
 

Ku
• hityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia 

• 

• 

 
eskeiset sisällöt:   

• yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa 
• psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa 

psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermos-

• psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen 

9.21.3. 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 ymmär-

tää itseään ryhmän jäsenenä. 
 
Keskeiset sisällöt:   
• psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja

dostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen 
• psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, bio

logisia ja sosiaalisia tekijöitä 
• 

ologian perusteita, kuten ryhm

Syventävät kurssit  

9.21.4. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2s)  
Tavoitteet:   

rssin tavoitteena on, että opiskelija    
ymmärtää yksilön psyykkisen ke
tekijöitä ja näiden tekijöiden 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.   

K

• 

ton kehitykseen 
• sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä 
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• psyykkisen kehityksen tutkiminen  
 

9.21.5. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3s)    

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
• ym semisen ja muistin 

periaatteita  
merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta 

nitiivi-

 

• 

innan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus 

attomien tekijöiden 
vaikutuksen alaista 

on ja emootioiden perusteorioihin ja tietää, miten ihmisen motivaatiota ja 
a tutkimustieto syntyy niiden pohjalta  

• ym iset toiminnot muodostavat dynaamisen toi-

 miten motivaatio ja emootiot ovat yhteydessä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin 
ielen merkityksen ihmisen toiminnassa 

a.  

Ke löt:   

• tioiden perusteoriat ja tutkimus 
ojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toimin-

nassa 
otioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla 

ulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tun-

 

Tavoitteet:   

märtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havait
toiminnan 

• ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen 
• ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan periaatteita sekä niiden yhteyden kog

siin 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 toi-

mintoihin 
• kognitiivisen toim
• kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia 
 

9.21.6. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4s) 
Tavoitteet:   
Kurssin tavoitteen on, että opiskelija 

ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen ohjauksen että tiedostam• 

• tutustuu motivaati
emootioita koskev

märtää, miten motivaatio, emootiot ja kognitiiv
taa ohjaavan kokonaisuuden min

• ymmärtää,
• ymmärtää tietoisuuden, ajattelun ja k
• ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja kehit-

tämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmast
  

skeiset sisäl
• eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen 
• tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys 

motivaation ja emoo
• motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimint

• motivaation, emo
• motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja k

teiden biopsykologinen perusta 
• korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko   

9.21.7. Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5s)  
Tavoitteet:   
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
• ymmärtää persoonallisuuskäsitteen laaja-alaisuuden ja tietää, millaisin tutkimusmenetelmin 

per
erilaisia lähestymistapoja persoonallisuuden kuvaamiseen  

lyn vaikeuden sekä sen, miten psyykkiset, biologiset, sosi-

• rveyden häiriöitä ja niiden erilaisia hoitomuotoja. 

Ke
teetti 

 tutkiminen 
t tekijät ja mielenterveyden häiriöt 

den ongelmien hoidossa 

senenä, viestintä ja pro-
aganda, mainonta, asenteet ja niiden muuttamisen mahdollisuudet. Mediapsykologian osuudessa 

syvenn seen tunteisiimme ja minäkuvaan. 

 Psykologian tutkimuskurssi (PS7so*) 

) 
v

ih e-

kion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. 
 siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakoh-

nvointia sekä tukee itsetun-
htä-

 opiskelijan musiikillista sivistystä ja roh-

 

o
a 

u in-
ioon opiskelijoiden erilainen suuntautuminen ja lähtötaso. Musiikin kursseilla 

pyritää täviä.  

soonallisuutta koskeva tieto on syntynyt 
• ymmärtää 
• ymmärtää mielenterveyden määritte

aaliset ja kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä mielenterveyteen 
tietää keskeisiä mielente

• tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja. 
  

skeiset sisällöt:  
• persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identi

persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista • 

• persoonallisuuden
• mielenterveyteen vaikuttava
• psykoterapia ja lääkehoito mielentervey
• psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen  
 

9.21.8. Sosiaalipsykologia ja mediapsykologia (PS6s*) 
K
p

urssilla syvennetään tietoja ihmisestä yhteisön jäsenenä: yksilö ryhmän jä

ytään mm. suostuttelun psykologiaan ja median vaikutuk

9.21.9.
Kurssilla tutustutaan syvemmin psykologiatieteen menetelmiin ja tutkimuksiin sekä tehdään omia 
tutkimuksia. 
 
Psykologian erikoistumisopinnot (psykologian approbaturin suorittaminen yliopistossa

äksytään lukion psykologian soveltaviksi kursseiksi. hy
 

ekokonaisuudet: Tavoitteittensa mA ukaisesti psykologia sopii hyvinvointi ja turvallisuus- aih
kokonaisuuden esille nostamiseen.  
 

9.22.Musiikki 
Lu
Musiikinopetus tähtää
tainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvi
toa. Opiskelija oppii ymmärtämään musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Te
vänä on tarjota elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka lisäävät
kaisevat häntä elinikäiseen musiikin harrastamiseen.  

Musiikinopetuksessa on keskeistä opiskelijan oma ilmaisu, luovuus, vuorovaikutustaidot ja myön-
teiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen, ajattelu ja kyky oman toiminnan arviointiin kehittyvät 
vu rovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka 
vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Musiikin tuottaminen - laulaminen, soittaminen j

siikillinen keksintä - ja kuunteleminen ovat opetuksen keskeisiä sisältöjä. Oppisisältöjen valm
nassa otetaan huom

n tarjoamaan jokaiselle mielekkäitä musiikillisia teh
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Taideaineena musiikin tulee tukea ja luoda koulun kulttuuritoimintaa; musiikki on tärkeä osa kou-
a. 

Se utta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälis-
aktiiviseen kulttuurivai-

luu

ksen yleiset tavoitteet:  

aan erilai-

s musisoidessaan   
ajeista ja historiasta  

tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä, oppii ymmärtämään musiikkikulttuurien monimuotoi-
suu  

 

ijoiden muusikkoutta ja musii-
-

t edellyttävät jatkuvaa ja monipuolista 

uottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arviointi kohdistuu koko musiikinopis-
kelun prosessiin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa otetaan huomi-

sa-

lun juhlia ja muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemust
auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisu

tä vuorovaikutusta. Opiskelija saa valmiuksia taiteelliseen työskentelyyn, 
kuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikin alalla ja median tarjonnan kriittiseen tarkaste-

n.  
 
 

9.22.1. Opetu
 
Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

ikkiin ja kykenee arvioimaan sitä sekä oppii arvostam• tiedostaa oman suhteensa musi
sia käsityksiä musiikista   

• oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen   
kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myö• 

 syventää tietojaan musiikin eri tyyleistä, l•

• 

tta ja toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa 
ii ymmärtämään musiikin ja äänen merkitystä mediassa • opp

• osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa   
• osaa asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita ja arvioida niiden toteutumista. 
 

9.22.2. Arviointi 
 
Musiikinopetus tarjoaa samanaikaisesti useita tapoja kehittää opiskel
killista osaamista. Kukin opiskelija syventää musiikillisia valmiuksiaan sekä itsenäisesti että yhdes
sä ryhmän kanssa. Nämä musiikinopiskelun erityispiirtee
arviointia, jolla suunnataan ja tarkennetaan oppimisprosessin kulkua. Arviointi tukee myönteisesti 
opiskelijan musiikillista edistymistä ja hänen musiikkisuhteensa syventymistä.  
 
L

oon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin o
alueella. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa arviointia. Musiikissa arvioidaan opiskelijan 
musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan. 
 
 

Pakolliset kurssit 

9.22.3.1.  Musiikki ja minä  (MU1)  
 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Hän pohtii 
oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutuk-
selle. Hän tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kult-
tuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen mu-
siikkitoimintaan. 
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Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä. Kurssilla sy-
vennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii 
tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon. 
 

9.22.4.2.  Moniääninen Suomi  (MU2)  

urssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa 
kulttuur isia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja 
niiden ään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia 
iirteitä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikki-

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa 
ointivalmiuksien kehittämiseen. 

urssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikki-
reja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien 

käytänt utta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään miten jokainen kulttuuri mää-
ttelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajei-

urssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäi-
sesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Ky-

erkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteiden-
välinen projekti.  
 

-

 
K

ista identiteettiään. Opiskelija tutkii erila
sisäisiä osakulttuureja ja oppii ymmärtäm

p
kulttuuriin. 
 

kiinnitetään huomiota oman ilmaisun sekä kuuntelu- ja kommunik
Sisältöjen tulee edustaa eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia. 
  
 

Syventävät kurssit 
 

9.22.5.3.  Ovet auki musiikille (MU3s) 
K
kulttuu

öjen samankaltaisu
ri
hin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan. 
 

9.22.6.4.   Musiikki viestii ja vaikuttaa  (MU4s)  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri 

idemuodoissa ja mediassa. Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyt-ta
tämöllä, joukkoviestimissä ja internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkee-
seen. Sisältöjen tarkastelussa ja työskentelytavoissa painottuu monipuolisuus. Musiikin vaikutta-
vuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia. 
 

9.22.7.5.  Musiikkiprojekti   (MU5s)  
K

seessä voi olla esim

  

9.23.Kuvataide 
 Kurssi KU 1 on kaikille pakollinen ja se suoritetaan ensin. Kurssi KU 2 on myös pakollinen kurssi, 
mutta se on vaihtoehtoinen MU 2 kurssin kanssa. Muiden kurssien suoritusjärjestys on vapaavalin
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tainen. Kursseilla käytettävistä oppimateriaaleista ja työvälineistä opiskelijalta peritään kurssikoh-
tainen maksu. 
 

9.23.1. Aihekokonaisuudet kuvataiteessa 
Kuvataide heijastaa aina omaa aikaansa. Kuvataiteen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmär-

stä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksestä. 
 
Aktiivi

uvataiteen opiskelussa opiskelija oppii kantamaan itsenäisesti vastuuta omasta työskentelystään ja 

 
a eettistenarvovalintojen tekemiseen omassa elämässä ja siten taiteen avulla mahdolli-

uuden laadukkaaseen elämään.(Kaikki kurssit.) 

isiinsa aineen 
onaisuuksina ne liittyvät eri taiteen- ja tieteenaloihin. 

uvataiteessa opiskelija oppii tiedostamaan oman toimintansa vaikutuksia luontoon, kulttuurimai-
semaan, rakennettuun ympäristöön ja niitä koskevaan päätöksentekoon. (Kurssi 2.) 

ja kulttuurien tuntemus 
utustumalla kuvataiteen ja laajemmin visuaalisen kulttuurin historiaan ja nykyhetkeen opiskelija 

oppii ymmärtämään oman kulttuurin osana maailmankulttuuria. (Kurssit 1. ja 2. ja 4.) 
 

-

iestintä ja media-osaaminen 
Opiskelija oppii ymmärtämään kuvailmaisun vaikutuskeinoja ja erittelemään ja tulkitsemaan eri 
medioi alitsemalla ilmaisutapoja ja tekniikoita 

urssin tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• tun steita 

i-

maan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä kriittisesti ja tulkitsemaan niiden sisältöjä, 
rkityksiä yksilön ja yhteiskunnan kannalta sekä soveltamaan oppimaansa omassa 

työskentelyssään 

Ke

ry

nen kansalaisuus ja yrittäjyys 
K
oppii käyttämään ja arvostamaan kulttuuripalveluja. (Kaikki kurssit.) 
 
Hyvinvointi ja turvallisuus 
Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa opiskelijalle mahdollisuuden taiteesta nauttimiseen ja
esteettisten j
s
 
Kestävä kehitys  
Kuvataiteen opiskelussa tiedolliset ja taidolliset asiakokonaisuudet integroituvat to
sisäisesti ja teemallisina kok
K

Kulttuuri-identiteetti 
T

Teknologia ja yhteiskunta 
Opiskelija oppii valitsemaan ja käyttämään tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja, tekniikoita ja 
välineitä kuvallisessa ilmaisussaan ja pohtimaan taiteellis-teknisten ratkaisujen merkitystä esinetuo
tannon, ympäristön suunnittelun ja muun visuaalisen kulttuurin yhteydessä. (Kaikki kurssit.) 
 
V

den viestejä. Tuottamalla itse kuvallisia viestejä ja v
eri viestintäympäristöissä, opiskelija oppii samalla analysoimaan omaa mediasuhdettaan. (Kurssit 
3. ja 5.) 
 

9.23.2. Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) 
K

tee visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja peru
• oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja tekemään omakohtaisia ratkaisuja 
• oppii käyttämään taiteen käsitteistöä tarkastellessaan ja arvioidessaan omia, muiden opiskelijo

den, taiteen ja median kuvia 
• oppii tarkastele

muotoja ja me

 
skeiset sisällöt: 
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• mitä taide on: taide yksilön ja yhteiskunnan kannalta ja erilaiset taidekäsitykset 
• kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa 
• taide kulttuurin tulkkina: suomalaisuus ja identiteetti, pohjoismaalaisuus, eurooppalaisuus 
• oma kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen työskentely, digitaalisen 

kuvan käyttö 
• kuvan rakentamisen keinot: sommittelu, muoto, väri, liike, tila ja aika 
• kuv sin keinoin, tutustuminen eri tulkintatapoihin 

9.23.3. Ympäristö, paikka ja tila (KU2) 

teita, ilmaisutapoja, materiaa-
lintuntemusta, estetiikkaa ja suunnitteluprosesseja 

lussa ja muotoilussa tekemään havaintoja esteettiseltä ja eettiseltä 

oppii tuntemaan ja käyttämään arkkitehtuurin ja muotoilun keskeisiä käsitteitä 

 

teriaalisena, henkisenä, esteettisenä ja oman aikansa 

lmasta 
mallintaminen, havainnekuvat, pienoismallit ja materiaalikokeilut 

urssin tavoitteena on, että opiskelija 
aan median kuvaaman maailman suhdetta kulttuuriin ja todelli-

 
oppii analysoimaan ja kehittämään omaa mediasuhdettaan 
 

Keskei
uvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, www-

kkaus- ja siirtomenetelmät 

 

Kurssin tavoitteet: 

an tulkinta ja analysointi kuvallisin ja sanalli
•  

Kurssin tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• oppii muotoilun, arkkitehtuurin, yhteisö- ja ympäristötaiteen perus

• oppii ympäristön suunnitte
näkökulmalta, sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kannalta 

• oppii tarkastelemaan ympäristöä luonnonvaraisena, rakennettuna, sosiaalisena ja psyykkisenä 
ilmiönä sekä kulttuurisena viestinä 

• 

 
Keskeiset sisällöt: 
• tila käsitteenä: tilan kokeminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana
• arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteet: mittakaava, liike, tila, suhdejärjestelmät, rakenne, 

väri, muoto ja materiaali 
• maisema, rakennus, esine, ja taideteos ma

kulttuurihistoriallisena viestinä 
• arkkitehtuuri ja muotoilu kulttuurisesti kestävän kehityksen ja talouselämän näköku
• 

 

9.23.4. Media ja kuvien viestit (KU3s) 
Kurssin tavoitteet: 
K
• oppii erittelemään ja tulkitsem

suuteen 
• ymmärtää kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa 
• oppii käyttämään erilaisia kuvia ja tekniikoita eri viestintäympäristöissä oman ilmaisunsa väli-

neinä
• 

set sisällöt: 
• kuva mediassa: k

sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu 
• graafinen suunnittelu: taitto, typografia, kuvan muo
• merkkien ja symbolien historia 
• visuaalisuus tuotteistamisessa ja tuotemerkkien suunnittelussa 

9.23.5. Taiteen kuvista omiin kuviin (KU4s) 



 78

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• ahmottaa kuvataiteen historian pääpiirteet teemallisesti ja kronologisesti 

aiteen sisältöjä ja ilmaisutapoja eri aikoina ja ei kulttuureissa ja erityisesti opin-

n hyväkseen taiteen tuntemustaan 
äy-

 

iheen kehittely ja luonnostelu osana taiteellista prosessia 
• kuv iestinä 

iöiden 

essinomaiseen työskentelyyn. 

• älinen vuorovaikutus, visuaaliset alakulttuurit 

 

uvataiteen diplomikurssille voi osallistua opiskelija, jolla on lukion neljä kuvataiteen kurssia suo-
ritettuna, ja hänellä on jo kehittynyt persoonallinen ilmaisutyyli, ja hän hallitsee itsenäisesti materi-
aalien j itsenäisesti opettajan valvonnassa.  Tavoitteet ja 

nallisia ja uusiutuvat vuosittain. Lukiodiplomin arvioi aina oma opettaja sekä 
ituksesta annetaan erillinen lukiodiplomitodistus. 

 
ta elämäntapaa sekä ohjata opiskeli-

okemukset vahvistavat psyykkistä vireystilaa ja jaksamista koulutyössä. Se on 

an
een sekä hyviin 

h
• ymmärtää kuvat

tomatkan kohdemaassa 
• käyttää omassa kuvallisessa ilmaisussaa
• oppii työskentelyssään tekemään itsenäisiä päätöksiä ilmaisullisten välineiden ja keinojen k

tössä 

Keskeiset sisällöt: 
• taidekuvan tulkinta ja analyysi kuvin ja sanoin 

ri aikakausien kulttuuristen merkitysten ja käsitysten ilmeneminen kuvataiteessa • e
• a

an sisältö ja muoto taiteilijan ja kulttuurin v
 

9.23.6. Nykytaiteen työpaja (KU5s) 
Kurssin tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• oppii seuraamaan ja arvioimaan nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä 
• oppii havaitsemaan ja oivaltamaan visuaalisia merkityksiä ympäristössä sekä soveltamaan ha-

vaintojaan omassa ilmaisussaan 
oppii ymmärtämään ja käyttämään n• ykytaiteen keinoja työskennellessään erilaisten ilm
parissa 

• harjaantuu tavoitteelliseen pros
 

Keskeiset sisällöt: 
• mitä nykytaide on: nykytaiteen taustalla vaikuttavat ilmiöt ja erilaiset taidekäsitykset 

nykytaide ja kulttuurien v
• oman produktion toteuttaminen 

9.23.7. Kuvataiteen diplomikurssi ( KU6so*) 
K

a tekniikoiden käytön. Kurssi suoritetaan 
sisällöt ovat valtakun
yksi lukion ulkopuolinen arvioija. Suor

9.24.5.19 Liikunta 
 
Kurssien suositeltava suoritusjärjestys: vapaasti valittavissa 

Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivis
jaa ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Lii-
kunnan myönteiset k
toiminnallinen oppiaine, jossa kehitetään opiskelijoiden fyysis-motorisia ominaisuuksia sekä tue-
ta  heidän tasapainoista kasvuaan ja kehitystään. Liikunnan avulla vahvistetaan sosiaalisia taitoja 
ja yhteenkuuluvuutta, ohjataan vastuullisuuteen ja reilun pelin hengen ymmärtämis

 eettiseen ja esteettiseen arvopohjaan. tapoihin. Liikunnanopetus tukeutuu
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Fyysisen kunnon harjoittamisen ja seurannan avulla opiskelijaa ohjataan ymmärtämään hyvän kun-
non merkitys jaksamiselle ja työkyvylle. Monipuolisella liikunnan opetuksella luodaan valmiuksia 
omaeht

en huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet. Opetus-
j iikuntakulttuurin 

opetusta eriytetään yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Opetuksen toteuttamisessa otetaan huomioon 
akaumus. Liikunta-

ksen yleiset tavoitteet 
k

 tavoitteita 
äntöjä sekä osaa liikkua luonnonarvoja 

kunnioittaen 
• osa astuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä 

Pak urssit 
 tietoja sekä annetaan mahdolli-

a eriytetään opiskelijalähtöisesti. Kurssien suun-

ta tervey-
tettaessa.  

9.24.3.Taitoa ja kuntoa (LI1) 
Tavoit

•  fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteet ja toimii terveyttä, hyvin-
edistävästi 

oiseen liikunnan harrastamiseen. 
 
Liikuntaa opetetaan monipuolisesti otta
jär estelyinä käytetään yksilö-, pienryhmä- sekä ryhmäopetusta. Suomalaisen l
perinteet otetaan huomioon liikuntamuotoja valittaessa. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille 

turvallisuus, monikulttuurisen oppiaineksen erityistarpeet sekä uskonnollinen v
paikoille siirryttäessä voidaan joskus käyttää myös opiskelijoiden omia kulkuvälineitä.  
 

9.24.1.Opetu
Lii unnanopetuksen tavoitteena on, että opiskelija  
• kehittää taitojaan ja valmiuksiaan eri liikuntamuodoissa 
• saa valmiuksia omaehtoiseen liikuntaharrastukseen 

leen• osaa arvioida omaa fyysistä kuntoaan sekä asettaa itsel
toimii hyvien tapojen mukaisesti, noudattaa sovittuja sä• 

a työskennellä rakentavasti, turvallisesti ja v
 

9.24.2.Arviointi 
Liikunnan arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, vastuullisuus ja asennoituminen 
sekä taidot tiedot ja toimintakyky. 
 

olliset k
Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja taitoja ja
suus tutustua uusiin lajeihin. Tarvittaessa opetust
nittelussa tulee ottaa vuodenajat niin, että pakollisten kurssien aikana pyritään harjoittamaan kesä- 
ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa. Opetuksessa tulee korostaa liikunnan vaikutus
teen ja hyvinvointiin. Opiskelussa huomioidaan turvallisuus ryhmiä muodos
 

teet: 
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
vointia ja turvallisuutta 

 
Keskeiset sisällöt: 
• fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi 
• lihashuolto ja rentoutus 
• sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit 
• voimistelu eri muodoissaan 
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• tanssi eri muodoissaan 
• talviliikunta 
• uinti ja vesipelastus mahdollisuuksien mukaan 
• yleisurheilu 
• suunnistus ja luontoliikunta 

urssin tavoitteena on, että opiskelija  

Keskeiset sisällöt: 
• fyy a rentoutus 

•  

Syvent

kurssien sisältö tarkentuu opiskelijoiden kans-

 
itteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painottuu 

in sisältönä ovat vanhat tanssit tai jokin muu yhdessä toteu-

9.24.4.Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI2) 
Tavoitteet: 
K
• monipuolistaa lajitaitojaan ja –tietojaan 
• saa perustiedot kunto-ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen  
• saa ohjausta henkilökohtaisen, terveyttä edistävän liikuntaharrastuksen aktivoimiseen 
• oppii vastuullista toimintaa itsenäisesti ja ryhmässä 
• oppi arvostamaan ja ylläpitämään terveyttä ja työkykyä 
• kehittyy sosiaalisessa kanssakäymisessä 
 

sisen kunnon harjoittelu, lihashuolto j
• sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit 
• voimistelu eri muodoissaan 
• tanssi eri muodoissaan 
• talviliikunta 
• kuntouinti ja vesiliikunta mahdollisuuksien mukaan 

luontoliikunta
• jokin uusi liikuntalaji 
 

ävät kurssit 
 
Kurssien tavoitteena on opiskelijalähtöisyyden korostuminen, yhteistoiminnallisuuden edistäminen 

 koulun yhteishengen vahvistaminen. Syventävien ja
sa yhdessä.  
 

9.24.5.Virkisty liikunnasta (LI3s) 
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elä-
myksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. 
Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.  
 

9.24.6.Yhdessä liikkuen (LI4s)
Kurssin tavo
opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurss
tettava liikunta.  
 

9.24.7.Kuntoliikunta (LI5s) 
Kurssin tavoitteena on säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seu-
raaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Opiskelijat laativat 
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henkilökohtaisen liikuntaohjelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Opet-
n yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.  

t 

jä. Tarkemmat sisällöt sovitaan ryhmän kanssa erikseen. Koululta 
ien varusteiden käyttö on mahdollista ja suotavaa.  Kurssilaiset 

maksavat osan kenttä- ja salivuokrista (golf, squash). 

in, oppii peruslyönnit, taktiik-

 kurssit 

unnan lukiodiplomi (LI7so*) 
äytön liikuntakykyisyydestään ja –tiedoistaan sekä erityisosaamisestaan, 

arrastuneisuudestaan ja yhteistyötaidoistaan. Osan näytöistä opiskelija on voinut antaa aikaisem-
in suorittamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään 

ia. Opiskelija saa suoritetusta lukiodiplomikurssista erillisen todistuksen päät-
todistuksen liitteenä sekä merkinnän itse päättötodistukseen. Liikunnan lukiodiplomin suoritta-

9.24.10. Wanhojen tanssit (LI8 so) 
 
Kurssi pi sisältö suunnitellaan ryhmän kanssa erikseen.  

, tutustuu tanssiaisten histori-
an ja puvustukseen sekä järjestää tanssiaiset. Lisäksi opiskelija syventää lavatanssitaitojaan (esim. 

valssi, jenkka). 
 
Keskeiset sisällöt: 
 

taja tarkentaa sisällö
 
 

Koulukohtaiset syventävät kurssi
 

9.24.8.Mailapelikurssi (LI6) 
 
Kurssi sisältää erilaisia mailapele
löytyvät perusvälineet, mutta om

 
Tavoitteet: 
 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu erilaisiin mailapeleih
kaa sekä keskeiset säännöt kurssilla pelattavista mailapeleistä.  
 
Keskeiset sisällöt: 

• sulkapallo 
• tennis 
• golf 
• pöytätennis 
• mahdollisuuksien mukaan squash 

 

Koulukohtaiset soveltavat
 

9.24.9.Liik
Opiskelija antaa kurssilla n
h
min liikuntatunneillaan. Diplom
neljä liikunnan kurss
tö
minen on koko lukio-opiskeluajan kestävää toimintaa! 
 

koostuu erilaisista tansseista. Tarkem
 
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii erilaisia vanhojen tansseja
a
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Erilaisi ssi, mignon jne. 

9.25.Terveystieto 
 

isinä sekä tiedonhankinta-valmiuksina. 
erveysosaamiseen kuuluu valmius ottaa vastuuta oman ja toisten terveyden edistämisestä. Lukion 
rveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairautta sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä 

n, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.  

erveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena työ- ja toimintakykynä. Lukion terve-
ystiedo auksiin liittyviä ilmiöitä tarkastellaan tutkimus- ja kokemus-

edon a skeva arvopohdinta. 

ittäminen.  

kursseilla perehdytään seikkaperäisemmin nuoren arkielämässään tarvitseviin terveys-

n, terveydenhuollon ammattikäy-
käytön sekä historiallisen ja yhteiskunnallisen kehityksen näkökulmasta. 

Opetuk n oitteet: 
Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  
• ym rtää työ- ja toimintakyvyn, turvallisuuden sekä sairauksien ehkäisyn ja terveyden edistä-

mis  m
• osa ä yteen ja sairauteen liittyviä keskeisiä käsitteitä 

ymmärtää sairauksien, erityisesti kansantautien ja tartuntatautien, ehkäisyn merkityksen ja tun-
tee niiden keskeisiä ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksia yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta 

ymyksiä ja osaa perustella omia valintojaan ja oppii arvosta-
maan terveyttä voimavarana sekä edistämään terveyttä 

• tuntee kansanterveyden historiallista kehitystä ja väestöryhmien välisten terveyserojen syntyyn 
vai

 

9.25.1.Arviointi 
Arvioinnissa korostetaan terveyttä ja sairautta koskevan tiedon ymmärtämistä ja soveltamista. 
Huomio kiinnitetään siihen, miten opiskelija osaa käyttää ja yhdistää erilaisiin lähteisiin perustuvaa 

a tansseja esim. cicapo, wienerval
 
 
 

Kurssien suositeltava suoritusjärjestys: ensin TE 1, muut vapaasti valittavissa 
 
Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoitus on edistää terve-
yttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Tämä osaaminen ilmenee tiedollisina, sosiaa-
isina, tunteiden käsittelyä ohjaavina, toiminnallisina, eettl

T
te
ja hoitoa tarkastellaan yksilön, perhee
 
T

n opiskelussa terveyteen ja sair
vulla. Tärkeää on myös terveyttä koti

 
Pakollisen kurssin aikana opiskelija perehtyy terveyteen ja sairauksiin vaikuttaviin tekijöihin kan-
santautien ja yleisempien tartuntatautien ehkäisyn sekä työ- ja toimintakyvyn edistämisen näkö-
kulmasta. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien keh
 

yventävillä S
resursseihin, terveystottumuksiin ja selviytymisen keinoihin sekä terveyskysymysten käsittelyyn 
vastuullisen aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmasta. Terveyteen ja sairauksiin liittyviä teki-
öitä ja niihin vaikutusmahdollisuuksia tarkastellaan tutkimuksej

täntöjen, palvelujen 
 

se  yleiset tav

mä
en erkityksen 
a k yttää terveyden edistämiseen, terve

• 

• pohtii terveyttä koskevia arvokys

kuttavia tekijöitä 
• tuntee terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalveluja sekä kansanterveyteen liittyvää kansalais-

toimintaa 
• perehtyy terveyttä koskevan tiedon hankintamenetelmiin sekä osaa kriittisesti arvioida ja tulkita

terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa ja erilaisia terveyskulttuuriin liittyviä ilmiöitä. 
 



 83

tietoa. Arvioinnin kohteena on opiskelijan valmius terveyttä ja sairautta koskevaan eettiseen arvo-
hdintaan ja taito perustella omia terveysvalintoja sekä taito arvioida yhteisössä tehtyjä terveyttä 

ilö- ja 
hmätehtäviä, esitelmiä, pienimuotoisia kartoituksia ja tutkimuksia sekä toiminnallisia tehtäviä.  

urssin tavoitteena on, että opiskelija 
psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn sekä työ- ja muuhun turvalli-

suuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista omassa elämäntavassaan ja 

tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien ehkäisyn merkityksen yksilön ja yhteiskun-
nan näkökulmasta sekä oppii pohtimaan niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja yhteiskunnassa 
tunnistaa terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä 

• a arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskult-
n kehitykseen liittyviä ilmiöitä terveysnäkökulmasta 

tuntee keskeiset terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut 

eskeiset sisällöt: 

sairauksien ja vammojen itsehoito, ensiapu ja avun hakeminen 

terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelujen käyttö, kansalaistoiminta kansanterveystyössä 

-
ityk-

siaalisella tasolla. Erityisesti korostetaan tervey-
ä-

kä keskustelu ja argumentaatiotaitoja ke-

 

• 

po
ja sairautta koskevia ratkaisuja. Terveystiedon arvioinnissa voidaan käyttää kurssikokeita, yks
ry
 

9.25.2.Terveyden perusteet (TE1) 
Tavoitteet: 
K
• tuntee fyysisen, 

ympäristössään 
• 

• 

osaa hankkia, käyttää j
tuuriin ja teknologisee

• 

 
K
• työ- ja toimintakykyyn sekä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä: ravitsemus, uni, lepo ja kuor-

mitus, terveysliikunta, mielenterveys, sosiaalinen tuki, työhyvinvointi, työturvallisuus, turvalli-
suus kotona ja vapaa-aikana, ympäristön terveys 

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

hin vaikuttaminen 
• 

• terveyserot maailmassa, terveyseroihin vaikuttaviin tekijöihin tutustuminen 
• terveystietojen tiedonhankintamenetelmiä sekä terveyttä koskevan viestinnän, mainonnan ja 

markkinoinnin kriittinen tulkinta 
• 

 

Syventävät kurssit 
 

9.25.3.Nuoret, terveys ja arkielämä (TE2s) 
Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja sel-
viytymisen keinojen osalta. Eri sisältöalueiden avulla tarkastellaan terveysongelmia selittäviä kult
tuurisia, psykologisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden tulkintoja. Lisäksi perehdytään käs
seen itsestä ja muista fyysisellä, psyykkisellä ja so
den ylläpitoon liittyvää vastuullisuutta. Työskentelyssä korostuvat arvopohdinta, yksilö- ja ryhm
harjoitukset, draama ja sosiaalisten taitojen harjoittelu se
hittävät 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 
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• osaa perustella omia valintojaan terveyden näkökulmasta ja arvioida elämäntapaan ja ympäris-
töön liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille 

a 
 

• 

vanhemmuuteen ja perhe-elämään valmentautuminen 
• elämänilo, mielenterveyden ylläpitäminen ja jaksaminen, masennuksen ja kriisien kohtaaminen 
• ruoan terveydelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset merkitykset sekä painonhallinta, terveys-

ttaviin historiallisiin tekijöihin ja näkökulmiin, terveyden ja 

s en 
tulo  

 
 s

nhuollon kehityksen päälinjoja kansal-
anlaajuisesti 

aan oikeudet 
 ja turvallisuuden näkö-

 

 aikakausien mene-

• erveyden tutkiminen: fyysisen ja psyykkisen työ- ja toiminta-

terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen käytäntöjä, asiakkaan ja potilaan oikeudet 
• tutkimustiedon ja median terveydestä välittämien mielikuvien kriittinen lukutaito, medikalisaa-

terveystottumusten arvioiminen ja seuranta sekä tutkimusten tekeminen 
 

9.26.5.21 Opinto-ohjaus 

• osaa kuvata koettua terveyttä ja terveysongelmia selittäviä ilmiöitä ja niiden erilaisia tulkintoj

Keskeiset sisällöt: 
itsetuntemus, aikuistuminen sosiaalisen tuen merkitys perheessä ja lähiyhteisössä 

• 

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

tulkintoihin tutustuminen, esimerkiksi elämän mielekkyyden kokeminen, ruumiinku-
va/kehollisuus, mielihyvä ja riippuvuudet nykyaikana 
tupakka, alkoholi ja huumeet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan että globaalista näkökulmasta • 

 

9.25.4.Terveys ja tutkimus (TE3s) 
Kurssilla perehdytään terveyteen vaiku
sairauden tutkimiseen sekä kuolleisuuteen ja sairastavuuteen liittyviin kehityslinjoihin. Kurssilla 
kä itellään myös terveydenhuollossa ja itsehoitona toteutettaviin tavallisimpiin tutkimuksiin, niid

sten tulkintaan ja johtopäätöksiin. Lisäksi perehdytään pakollisen kurssin tavoitteita syventäen
terveydenhuollon eri käytäntöihin, terveyspalvelujen tarjontaan sekä yksilön asemaan terveyden –
ja airaudenhoidossa. Työskentelyssä korostuvat toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, tutkiva 
oppiminen ja vierailukäynnit. 
 
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
 osaa pohtia kansanterveystieteen ja ehkäisevän terveyde•

lisesti ja maailm
osaa hankkia, ar• vioida ja tulkita terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimus ja arkitietoa 

• toteuttaa pienimuotoisia terveys-/ terveyskäyttäytymiskartoituksia omassa opiskeluympäristös-
sään 
osaa käyttää terveydenhuollon palveluja sekä tunt• ee asiakkaan ja potil

• osaa pohtia ja arvioida teknoloogisen kehityksen merkitystä terveyden
kulmasta 

Keskeiset sisällöt: 
• terveyden edistämiseen, sairauksien tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyviä eri

telmiä 
terveyskäyttäytymisen ja koetun t
kyvyn mittaaminen, ergonomiamittaukset, työhyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät 

• 

tio 
• 
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Opinto noissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että 

-
lmatilanteissa sekä päätöksentekotaitojensa kehittämiseksi opiskelijoiden tu-

e saada henkilökohtaista tai pienryhmäohjausta. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijan tulee 
tella opintoihinsa, koulutusvalintoihinsa sekä ammatti- ja urasuunnitteluunsa, tulevai-

vistä kysymyksistä. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus 
levia ja joiden 

p

iten, että hän 

p
. 

 
ma tinvalin-
taan ttää tietoverkkojen informaatiota itsenäi-

Opiskelijaa tulee ohjata ja tukea elämänsuunnittelun ja -hallinnan taidoissa. Opiskelijan tulee saada 
ohjaust töksenteossa siten, että hänellä on tietoa opiskeluvaih-

n 
lmansa. 

ksen tehtävänä on välittää tietoa työ- ja elinkeinoelämästä sekä yrittäjyydestä. Opiske-
eri ammatteihin ja työelämään sekä opiskeluun muissa oppi-

kel elystä ulko-mailla. 

-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opin
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 opin-
to-ohjauksen kurssit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden hankkia perustiedot ja taidot, joiden 
varassa heidän on mahdollista suunnitella jatko-opintoja ja pohtia ammatillista suuntautumista. Va
linta- tai muissa onge
le
voida keskus
suuteensa ja elämäntilanteeseensa liitty
käsitellä pienryhmissä asioita, jotka ovat muiden opiskelijoiden kanssa jaettavissa o
esille ottaminen ryhmässä on mielekästä. 
 
O into-ohjauksen tehtävänä on tukea ja auttaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita myös opin-
toihin liittyvissä käytännön kysymyksissä. 
 

9.26.1.Opinto-ohjauksen yleiset tavoitteet 
syyteen ja vastuullisuuteen sOpinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa itsenäi

pystyy suunnittelemaan oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa, tunnistamaan opiskeluun-
sa liittyviä ongelmia ja etsimään tietoa, miten hän saa apua näihin ongelmiin. Tavoitteena on, että 
opiskelija pystyy opiskelemaan täysipainoisesti koko lukion ajan, kykenee kehittämään oppimaan 

imisen taitojaan sekä löop ytämään omat yksilölliset oppimisen tapansa ja vahvuutensa opiskelija-
na
 
Opiskelijaa tulee ohjata hankkimaan tietoa ja hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia

hdollisuuksia. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee keskeiset jatko-koulutus- ja amma
 liittyvät hakuoppaat ja muut tietolähteet sekä osaa käy

sesti jatko-opintoihin hakeutumisen tukena. 
 

a jatko-opintojen suunnittelussa ja pää
toehdoista lukion jälkeen ja että hän tuntee toisen asteen ammatillisten oppilaitosten, ammattikor-
keakoulujen ja yliopistojen keskeisen koulutustarjonnan. Tarkoituksena on, että opiskelijalla on 
valmiudet hakeutua jatko-opintoihin välittömästi lukio-opintojen jälkeen. Tavoitteena on, että opis-
kelija 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 aja
huomioon jatko-opintosuunnite
 
Opinto-ohjau
lijalla tulee olla mahdollisuus tutustua 
laitoksissa. Opiskelijaa tulee ohjata siten, että hän osaa etsiä tietoa muiden maiden tarjoamista opis-

umahdollisuuksista ja työskent
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Pakollinen kurssi 

9.26.2. Koulutus, työ ja tulevaisuus (OP1) 
kollisen kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen aloittami-

siin liittyen järjestetään tutustumista työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin. 

Op ylioppi-
lloinkin 

 

inen ja omien opiskelutaitojen kehittäminen 
• its
• om ksien tunnistaminen 

uuntautuminen ja jatko-opintojen pohtiminen 
inen 

k-

, joihin muussa ohjauksessa ei ole mahdollista syventyä. 
urssin puitteissa voidaan tutustua mahdolliseen jatko-opiskelupaikkaan. 

hjauksen syventävän kurssin tavoitteet ja keskeiset 
isällöt kunkin koulun opiskelijoiden keskeisten tarpeiden pohjalta painottaen alueellisen työ- ja 

elinkeinoeläm atti- ja urasuunnittelua tai 
käsitell

ys rekisteröidään valtakunnalliseen NY-rekisteriin. Yritystä pyöritetään vuoden ajan ihan kuin 
ikeaa yritystä. Näin oppijalla on mahdollisuus harjoitella yrittäjän ammattia koulutyöhön kuulu-

n aikana hyvää tulosta, jos sillä on hyvä liikeidea ja 
itä tehdään hyvin. Oppijalla on todella hyvä tilaisuus opiskella yrittäjyyttä ilman suurempia riske-

Opinto-ohjauksen pa
seen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Kurs-

 
into-ohjauksen kurssilla tulee käsitellä kaikille opiskelijoille yhteisiä, lukio-opintoihin, 

lastutkintoon, jatko-opintoihin, ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä sekä ku
lukio-opintojen kannalta ajankohtaisia asioita. 

Keskeiset sisällöt: 
• opintojen rakentum

etuntemus 
ien toimintamallien ja vahvuu

• työelämätietous 
• ylioppilastutkinto 
• ammatillinen s
• jatko-opintoihin hakeutum
• työelämään siirtyminen 
 

Syventävä kurssi 

9.26.3. Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (OP2s) 
Opinto-ohjauksen syventävän kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiu
sia, parantaa hänen itsetuntemustaan ja ohjata häntä perehtymään jatkokoulutuksen ja työelämän 
kannalta sellaisiin keskeisiin kysymyksiin
K
 
Opetussuunnitelmassa määritellään opinto-o
s

än kysymyksiä, itsetuntemusta ja opiskelun taitoja tai amm
en kaikkia osa-alueita yhdessä. 

9.27.Koulukohtaisia kursseja 

9.27.1. YK1 Yrityskurssi 1 Yrittämisen perustaidot (Nuori yrittäjyys) 
Yrittäjyyskurssilla perustetaan yritys vuoden ajaksi. Yrityksen voi perustaa yksin tai ryhmässä.  
Yrit
o
vana osana. Oppijalla on mahdollisuus myös saada rahaa, jos yritys menestyy.   
Yritys saa yritysmaailmasta tukihenkilön, joka antaa tarvittaessa neuvoja ja opastaa. Oppijalla on 
myös opettajakunnassa yhdyshenkilö, jolta saa aina tarvittaessa neuvoja, ja hän ohjaa myös toimin-
taa. Yrityksellä on mahdollisuus tehdä vuode
tö
jä ja vielä tukihenkilöiden opastuksella. 
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9.27.2. YK2 Yrityskurssi 2   (Messukurssi) 
Ryhmän, joka ottaa messutyön vastuulleen, perustavat toiminnan pyörittämiseen yrityksen. Yrityk-
selle valitaan toimitusjohtaja, markkinointipäällikkö, talouspäällikkö, tiedotusvastaava, ravintola-
päällikkö, ohjelmavastaava, rakennusvastaava jne. Myös kaikilla heidän alaisillaan on omat vastuu
alueensa. Kaikki pääsevät osaltaan vasta
merkiksi Juhlamessut. Messuilla olisivat esillä kaikki kodin juhlat. Mukaan voisivat tulla esimer-
kiksi kukkakauppiaat, kultasepänliikkeet, lahjatavaramyymälät, kotiompelijat, leipomot, vaateliik-
keet.  Juhlateeman ympärille rakennettaisiin myös muotinäytöksen sisääntulot sekä kahvilan myyn-
tiartikkelit.  Aiheeseen voisi liittää myös pöydänkattauskilpailun.  Kattaukset voisi tehdä lukion 
aulaan. 
 

-
amaan messujen onnistumisesta. Messuteemaksi sopii esi-

3 Yrityskurssi 3  (Oman yrityksen perustaminen) 
 

tekniikka 
n opetuksessa. Lisäksi on mahdollista sy-

 taitoja opiskelemalla soveltavia koulukohtaisia kursseja AT1SO – AT6SO, 

ollista suorittaa tietojenkäsittelytieteiden yliopisto-opintoja appro-
n (vähintään 25 opintopistettä) verran. Opinnot toteutetaan yhteistyössä 

ulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen ja Avoimen yliopiston kanssa. Kurssit AT7SO 
opiston järjestämiä kursseja ja ne arvioidaan numeroarvosanoin. 

ntaohjelmaa käyttäen 
• lutöitä 
 

9.27.3. YK

9.27.4. YK4 Yrityskurssi 4  (Kotitalousyrittäjyys) 
Lukion yhteydessä on mahdollisuus opiskella myös kotitaloutta.  Kurssi suunnitellaan opiskelijoi-
den toiveiden pohjalta.  Kurssin tarkoitus on antaa valmiuksia selviytyä ruuanlaitosta ja leivonnas-
ta, kun kotoa pois muutto koittaa.  Kurssi antaa  ensivalmiuksia perustaa jatkossa vaikka kotipalve-
luyritys tai, jos suunnittelee kotitalousalaa omaksi tulevaisuuden ammatiksi.     
 
Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. 
 
 

9.28.Tieto
Tietotekniikkaa käytetään lukiossa kaikkien oppiaineide
ventää tietotekniikan
jotka arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).  
 
Pyhäjoen lukiossa on myös mahd
batur-opintokokonaisuude
O
– AT13SO ovat yli
 

9.28.1. Tietokone työvälineenä AT1SO 
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään tietotekniikan perustyökaluja: 
• tekstinkäsittelyohjelmaa 
• taulukkolaskentaa 
• kuvankäsittelyä 
 
Keskeiset sisällöt: 
raportti Word-tekstinkäsittelyohjelmalla 
• tilastotutkimus Excel-taulukkolaske

oma www-sivusto, jonne laitetaan kou
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9.28.2. Julkaisun tekeminen I AT2SO 
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii 
• julkaisun tekemiseen liittyviä käsitteitä 
• tekemään yhteistyötä lehden toimituksen ja ilmoittajien kanssa 
• käyttämään julkaisun tekemiseen tarvittavia ohjelmia 
• tekemään julkaisun painokelpoiseksi ja lähettämään sen kirjapainoon 
 
Keskeiset sisällöt: 
• mainosten ja ilmoitusten tekemistä Adoben Illustrator-ohjelmalla 

lehtikuvan käsittely painokelpoiseksi Adoben Photoshop-ohjelmalla 
• lehden taittoa Adoben InDesign-ohjelmalla 
• PD

it-

lumiset -lehden tekemistä 
oman julkaisun tekeminen 

 

9.28.4. Multimedian tekeminen I AT4SO 
: 

Opetell  

estelmien suunnittelussa 
deota sisältävän mediakokonaisuuden suunnittelun 

ja toteutuksen perusperiaatteisiin. 

Ke
 

9.28.7. Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin AT7SO 
Tavoitteet: 

• 

F-tiedostojen tekeminen kirjapainoon 
 

9.28.3. Julkaisun tekeminen II AT3SO 
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija täydentää AT2SO-kurssilla oppimiaan taitoja ja oppii kiinn
tämään enemmän huomiota myös julkaisun ulkoasuun ja sommitteluun. 
 
Keskeiset sisällöt: 
• Kuu
• 

Tavoitteet:
aan tuottamaan ja editoimaan digitaalista mediamateriaalia

 

9.28.5. Multimedian tekeminen II AT4SO 
Tavoitteet: 

urssin tavoitteena on, että opiskelija K
• tutustuu ajan merkitykseen mediajärj

perehtyy grafiikkaa, ääntä, animaatiota ja vi• 

 
skeiset sisällöt: 

Kurssilla tehdään harjoitustyö, jossa opetellaan eri mediamuotojen muokkaamista ja yhdistämistä.
 

9.28.6. Tietoverkot AT6SO 
Tavoitteet: 
Kurssilla perehdytään kulloinkin ajankohtaisiin uuden verkkoteknologian käyttökohteisiin. Syven-
tymiskohteina voivat olla esim. langattoman lähiverkon suunnittelu ja toteuttaminen tai mediapal-
velimen asentaminen ja ylläpito. 
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Kurssin
tietoyhteiskunnan ja tietotekniikan keskeiseen käsitteistöön ja kehitysnäkymiin sekä 

ön liittyviin osaprosesseihin kuuntelun, lukemisen, kriittisen ja luovan 
 jäsentämisen ja kirjallisen esittämisen avulla.  

e
 tietojenkäsittelytieteen eri osa-alueita käsittelevistä luentojaksoista sekä alan 

ää kuvaavista luentojaksoista. 

SO 
avoitteet: 

Kurssin
enttejä ja kuvia erityisesti näy-

fiikan tuottamisen, muokkauksen, muuntamisen ja tal-

lta. 

digitaalisen kuvan perusteet,  
ka,  

värijärjestelmät ja väripalettien käyttö 
 

. Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä AT9SO 

a koskevat teoriat auttavat 
mmärtämään ihmistä tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä ja miten niitä voidaan soveltaa tieto-

 suunnittelussa. Kurssi tuo opintoihin ripauksen ”tieteellisyyttä”. 

miksi ihminen käyttää tietotekniikkaa? 
• ihminen tietojenkäsittelijänä 
• tiet n mallina 

orovaikutuksen ja käyttöliittymien suunnittelu. 

 

0. Digitaalisen median perusteet AT10SO 

käsitteisiin, sisältöön, sovelluk-

n

 tavoitteena on, että opiskelija 
• perehtyy 

tietojenkäsittelytieteiden opetuksen ja tutkimuksen päälinjoihin ja sisältöalueisiin.  
• tutustuu tieteelliseen työh

haun,ajattelun, aineiston 
 

skeiset sisällöt: K
Opintojakso koostuu
ajankohtaisesta tutkimusta ja käytännön työeläm
 

9.28.8. Digitaalinen kuvankäsittely AT8
T

 tavoitteena on, että opiskelija 
digitaalisiin tekniikoihin, joilla tuotetaan graafisia elem• perehtyy 

töllä esitettäviksi.  
oppii tuntemaan kuvan digitoinnin ja gra• 

lennuksen eri formaatteihin sekä eri käyttötarkoituksia varten.  
• oppii tekemään luovaa kuvamanipulaatiota annetun idean pohja
 
Keskeiset sisällöt: 
• 

• bittikarttagrafiik
• vektorigrafiikka,  
• kuvaformaatit ja niiden käyttö,  
• tekninen kuvankäsittely,  
• luovan kuvankäsittelyn menetelmät,  
• 

9.28.9
Tavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on osoittaa miten ihmisten käyttäytymistä ja toiminta
y
teknisten ratkaisujen
 
Keskeiset sisällöt: 
• 

okone ihmisen mallina ja ihminen tietokonee
• käyttäjävu
• ihminen tietotekniikan suunnittelijana  

ihminen ohjelmoijana • 

9.28.1
Tavoitteet: 
Opiskelija perehtyy digitaalisen median tiedeperustaan, keskeisiin 
siin ja toteutusratkaisuihin. Hypermediaan katsotaan sisältyvän hypertekstin sekä digitaalisen ku-
va , äänen, animaation ja niiden yhdistelmät. Vuorovaikutteinen mediatuotanto ja hypermedia sen 



 90

keskeisenä toteuttamiskeinona tarkastelevat keinoja käsitellä, taltioida ja järjestää digitaalisessa 
toa, joka ei ole perinteisen painetun median tavoin lineaarisessa esitysmuodos-

OM- ja DVD-levyjen sekä tietoverkkojen palvelimien sekä reaaliaikaisten lähetysten välityksellä 
erityyppisille päätelaitteille. 
 

ällöt: 

9.28.11. Johdatus ohjelmointiin AT11SO 
Tavoit

daan perusta ohjelmoinnin opiskeluun ja ohjelmointityöhön. Kurssilla käydään selke-
kuten esimerkiksi algoritminen ongelmanratkaisu, tietotyy-

ong

Ke
urssilla käydään läpi ohjelmoinnin peruskäsitteistö (algoritminen ongelmanratkaisu, askeleittain 

srakenteet, modulaarinen ohjelmointi, tietotyypit, luokka ja olio, merkkijonot, 

, että opiskelija osaa itsenäisesti ratkaista pienimuotoisen 

mo

e
mitä ohjelman suorituksen 

k älle oppimisprosessille ja 
urssien tietojen soveltaminen käytännössä. 

s tietojärjestelmien suunnitteluun AT13SO 

mään niiden merkitys erilaisille työtoiminnoille 
vien vaatimusten määrittämiseksi 
 liittyviä työtapoja ja menetelmiä 

kuvaamaan tietojärjestelmiä jonkin toiminnan osina ja lukemaan sellaisia kuvauksia 
• kuvaam

laat lun pohjaksi 
an tietojärjestelmien laatua.  

muodossa olevaa tie
sa. Digitaalinen media liittyy hypermediamateriaalin jakeluun digitaalisessa muodossa mm. CD-
R

Keskeiset sis
Opintojaksolla tutustutaan Internetin, erityisesti www:n ja digitaalisten tallenteiden merkitykseen 
yksilöiden, yhteisöjen ja yritysten viestintävälineinä. 
 

teet: 
Kurssilla luo
ästi läpi ohjelmoinnin peruskäsitteistö, 
pit, luokka, olio, merkkijonot, taulukot ja tiedostot. Lisäksi kurssilla opetellaan pienimuotoisten 

elmien ratkaisemista ja ohjelmien toteuttamista Java-ohjelmointikielellä. 
 

skeiset sisällöt: 
K
tarkentaminen, ohjau
taulukot, tiedostot ja luokkahierarkia), opetellaan pienimuotoisten ongelmien ratkaisemista ja oh-
jelmien toteuttamista Java-ohjelmointikieltä käyttäen. 
 

9.28.12. Ohjelmointityö AT12SO 
Tavoitteet: 
Ohjelmointityö -kurssin tavoitteena on
algoritmisen ongelman ja toteuttaa ratkaisun Java-ohjelmointikielellä soveltaen Johdatus ohjel-

intiin -kurssilla oppimiaan periaatteita.  
 
K skeiset sisällöt: 
Ohjelmointia voi oppia vain itse tekemällä, kokeilemalla ja pohtimalla, 
i ana tapahtuu. Ohjelmointityö-kurssien tarkoituksena on antaa aikaa ta

mahdollistaa teoriak
 

9.28.13. Johdatu
Tavoitteet: 
Opintojakson tavoitteena on oppia: 
• miä ja näke
• keräämään tietoja järjestelmille asetett

tunnistamaan tietojärjestel
a

• ymmärtämään järjestelmäsuunnitteluun
• 

aan tietojärjestelmän sisäistä rakennetta ja lukemaan sellaisia kuvauksia 
imaan yo. kuvausten avulla järjestelmäspesifikaatio teknisen suunnitte• 

• arvioima
 
Keskeiset sisällöt: 
Opintojakso jakautuu neljään pääteemaan: 
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• tietojärjestelmä ja sen merkitys työtoiminnan osana 
luonne, organisointi ja ongelmat 

alkeet 
rviointi. 

9.29.1. IT1so Ilmaisutaito 
Selvite  liittyvää puhekäyttäytymistä, esiinty-

isen vaatimia il-

so    Kokoava kurssi 

Kurssi 

illa pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskeli-

palautetta opintojen edistymisestä ja oppi-
istuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on kan-

nustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan 
huoltaj  työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita var-

jan arviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvi-

teisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja 

• suunnittelutyön 
• suunnittelun ja suunnittelumenetelmien 
• tietojärjestelmän laatu ja sen a
 
 

9.29.Ilmaisutaito 

llään keskustelemalla ja harjoituksilla eri tilanteisiin
, puhujan ja tilanteen välistä suhdetta, puheen rakennetta ja esittämmisjännitystä

maisukeinoja sekä neuvottelu-tekniikkaa. 
  
Draamaharjoitusten pohjana ovat improvisaatiot 1. näyttämöharjoitukset, joissa ei ole ennalta laa-
dittua käsi-kirjoitusta. Niiden avulla harjoitellaan kontaktia vastanäyttelijään ja tilanteeseen. Näy-
tellään lyhyiden tekstien pohjalta kuka, missä ja miksi kohtauksia. 
 
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä . 
 

9.29.2.KK1
Kurssilla kerrataan koko oppiaineen sisältö, tehdään tarvittavat kirjalliset työt sekä toimitaan alem-
pien vuosiluokkien opintojen ohjaajana. Kurssin voivat suorittaa ylioppilaskirjoituksiin valmistu-

at. v
 

arvioidaan numeroarvosanalla. 
  
  

10.  Opiskelijan oppimisen arviointi 
10.1. Arvioinnin tavoitteet  

Opiskelijan arvioinn
jan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolises-
ti."  (Lukiolaki 17 § 1 mom)  
 
Opiskelijan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle 
m

alle sekä jatko-opintojen järjestäjien,
ten. Opiskeli
oinnissa.  Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muoto.  
 
Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myön

öskentelytapojensa tarkentamiseen.  ty
 
 

10.2. Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi  
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Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta 
opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssin 
arvioin siin kokeisiin, opintojen 

atkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tietojen ja taitojen arviointiin. Myös opiskelijan 
ioon käyttäen hyväksi muun muassa kurssin arviointikeskuste-

§ 1 mom)  

matta.  

e ään hyväksytty arvosana. 
essa kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti noudatetaan soveltuvin osin edel-

voitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymis-

on annettava riittävän usein tietoa opiskelijal-
teistyö) 

otta oppilaitos voisi varmistaa, että huoltajat saavat asetuksen mukaisen tiedon opiskelijan työs-
kentelystä ja opintojen edistymisestä, koulu edellyttää huoltajan allekirjoitusta tiedotteisiin sellaisil-
ta opisk lä ole täysi-ikäisiä. 
 
Edellä ostelu annetaan numeroin tai muulla opetussuunnitelmassa mää-

-

 6 § 2 mom)  

-
 

den syventävien sekä soveltavi-
eroarviointi, suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (H 

isesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointi-
eskustelussa annettu palaute voivat myös täydentää ja täsmentää numeroarvosanaa.  

Kesken oleva kurssisuoritus m ukseen kirjaimella T. Sen yhteyteen tulee merkitä 
viimein a ei täydennetä, kurssi katsotaan keskeytyneeksi. Se 

nosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maa-
anmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, ote-

piskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muu-
nkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiske-
an kurssiarvosanaa. 

ja arviointiperusteista tiedottaminen 
 

nin tulee olla monipuolista ja perustua paitsi mahdollisiin kirjalli
edistymisen j
oma itsearviointi voidaan ottaa huom
luja. 
 
Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti.  (Lukioasetus 4 
 

listuOpiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osal
(Lukioasetus 4 § 2 mom)  
 
ts näisesti opiskellusta kurssista edellytetI

Opiskelijan opiskell
lä mainittuja arviointiperiaatteita. Kurssin ta
tä on myös tällöin arvioitava riittävän laaja-alaisesti 
 
Opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä 
le ja hänen huoltajalleen.(Ks. 4. Kodin ja koulun yh
(Lukioasetus 6 § 1 mom)  
 
J

elijoilta, jotka eivät vie

1 momentissa tarkoitettu arv
rätyllä tavalla. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 koh
talaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus 
merkitään arvosanalla 4. …   (Lukioasetus
 
Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syven
tävät kurssit arvioidaan numeroin. Muiden syventävien ja soveltavien kurssien arviointi toteutetaan
samalla tavalle, ellei opetussuunnitelmassa ole toisin määrätty. Mui
en kurssien arviointitapoja voivat olla num
= hylätty) tai sanallinen arviointi. Kirjall
k

erkitään jaksotodist
en suorittamisajankohta. Jos kurssi

merkitään kirjaimella K. Keskeytetty kurssi tulee suorittaa uudestaan.  
 
Diag
h
taan huomioon arvioinnissa, siten että o
hu
lij
 
 

10.3. Arvioinnin suorittajat 
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Opiskelijan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai aineryhmän osalta opiskelijan opettaja tai, 
jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettaja
yhdessä"  (Lukioasetus 9 § 1 m

t 
om)  

-

i-
n kanssa. 

  
petussuunnitelmassa määrätään oppiaineittain tai aineryhmittäin kursseista, joiden suorittaminen 

hyv hmän opinnoissa etenemiseen. Opis-
kel äksytysti tulee varata mahdollisuus 

-

ojen etenemiseste

 
Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen.  (Lukioase
tus 9 § 2 mom)  
 
Arviointiperusteista tiedottaminen parantaa opettajien ja opiskelijoiden oikeusturvaa ja motivoi 
opintoja. Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin arviointiperusteet selitetään opiskel
jalle kurssin alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoide
 
 

10.4. Opinnoissa eteneminen
O

äksytysti on edellytyksenä asianomaisen aineen tai ainery
ijalle, joka ei ole suorittanut edellä mainittuja opintoja hyv

osoittaa saavuttaneensa sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat opinnoissa etenemisen.  (Lu
kioasetus 7 § 1 mom)  
 
Ryhmäohjaajat ja opintojen ohjaaja seuraavat opiskelijoiden opintojen edistymistä.  
 
Opint  jossakin aineessa muodostuu kahdesta peräkkäisestä hylätystä kurssista.  

ä. Hyväk-
 
Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa hylätty kurssi uusintakuulustelussa jakson päätytty
syttyä arvosanaa voi korottaa seuraavan jakson aikana osallistumalla aineen kokeisiin ja tekemällä 

 
empi. 

äärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat 
voitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.  (Lukiolaki 23 § 

en opintojen hyväksilukemisesta tulee sitä erikseen pyydettäessä tehdä 
nnen mainittujen opintojen aloittamista.  (Lukiolaki 23 § 2 mom)  

ssuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen 
rvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti:  

 (tyydyttävä)           5 (välttävä)                       1  

vaadittavat lisätehtävät tai käymällä kurssi uudestaan. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee tällöin
kyseisistä suorituksista par
 
 

10.5. Opintojen hyväksilukeminen  
Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppim
ta
1 mom)  
 
Päätös muualla suoritettavi
e
 
Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen 
antamaan arviointiin. Jos kyseessä on lukion opetu
a
 
 
asteikko 1 – 5 lukioasteikko             asteikko 1–3 
 
1
2 (tyydyttävä) 6 (kohtalainen)              1 
3 (hyvä)  7 (tyydyttävä)                     2 
4 (hyvä)  8 (hyvä)                           2 



 94

5 (kiitettävä)  9 (kiitettävä), 10 (erinomainen)  3     
 
Tapauksissa, joissa lukio ei voi määritellä, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suo-

akollisiksi, syventäviksi tai 
oveltaviksi kursseiksi. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisiin tai opetussuunnitelman perusteissa 

etaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet 
 keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin oppiaineiden 
ppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden 

kur ppimäärän 
syv ijan pyytäessä 

lee järjestää lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. Lyhyemmästä pitempään oppimäärään 

aahanmuuttajaopiskelija arvioidaan suomi/ruotsi toisena kielenä (S2/R2) vieraskielisille 
 

ä suomi/ruotsi toisena kielenä -opetusta vai ei tai onko lukio voinut tarjota vain 
san suomi/ruotsi toisena kielenä kursseista. Suomi/ruotsi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän 

a 
 

den oppimäärästä tai suo-
i/ruotsi toisena kielenä (S2/R2) vieraskielisille oppimäärästä, mutta ei molempia.  

 

muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 
piskelemista pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista 

piskelijan 
piskelusuunnitelma tarkentuu lukio-opintojen aikana, ja sen laatiminen ohjaa opiskelijaa tavoit-

piskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja  joista voi olla hylättyjä kurssi- 
pak arvosanoja enintään 
mä  
   

rittu kurssi vastaa, ylempää vai alempaa, on vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi.  
 
Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin p
s
määriteltyihin syventäviin kursseihin tulee niistä antaa numeroarvosana. Arvosanan määrittelyn 
tukena voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä. 
 
Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän 
oppimäärän opinnot lu
ja
o

ssien arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen o
entäviä tai soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Opiskel

tu
siirryttäessä kesken oppimäärän, menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin voi-
daan edellyttää lisänäyttöjä, jossa yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.   
 
M
-oppimäärän mukaan, jos opiskelija on valinnut sen oppimääräkseen riippumatta siitä, onko hänelle
järjestetty erillist
o
mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti suomi toisena kielenä -kursseihin, j
niiltä saatu arvosana siirtyy suomi/ruotsi toisena kielenä -kurssin arvosanaksi. Opiskelijalla voi olla
todistuksessaan arvosana vain joko suomen/ruotsin kielen ja kirjallisuu
m
 

10.6. Oppiaineen oppimäärän arviointi  
Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. (Valtio-
neuvoston asetus 955/2002)   
 
Oppiaineen oppimäärä 
o
kursseista. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät. O
o
teellisiin kurssivalintoihin. 
 
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunni-
telman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeet-
tisena keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja 
enintään seuraavasti:  
 
O

ollisia ja opetussuunnitelman perusteissa 
äriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja
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1 - 2 kurssia    0 
3 - 5 kurssia    1 
6 - 8 kurssia    2 

 kurssia tai enemmän   3 

pakolliset ja opetussuunnitel-
an perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen 

saa-
aansa arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen.  
ukioasetus 8 § 3 mom)  

ikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa 
ana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa.  

riteltyjen pa listen ja syventävien kurssien 
uo stuvaa arvo t a edellä mainitun erillisen kuulustelun li-

koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa määrittelemien syventävien ja soveltavien kurssi-

aidot ovat 
oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat  

ukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppi-
-

ä kursseina. 
piskelijalle vapaehtoiset opinnot voivat olla kestoltaan edellä mainittua lyhyempiä tai pitempiä. 

s-

äyttyy. Oppi-
itoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään 
ain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

9
 
Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut 
m
poistaa.  
  
Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa 
m
(L
 
M
kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvos
 
Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa mää kol
pohjalta m do sanaa on mahdollista koro ta
säksi: 
• 

en pohjalta saadulla lisänäytöllä  
• opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja t

 

10.7. Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet   
 
L
määrät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opis
kelija pyytää, on hän oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, 
joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kie-
listä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.  
 

10.8. Lukion oppimäärän suoritus  
 
Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävin
O
Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. …  (Lukioasetus 1 § 1 mom)  
 
Opiskelijan henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaan kuuluvia pakollisia, syventäviä ja soveltavia kur
seja 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 oppimää-
rät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia t
la
v  
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10.9. Arvioinnin uusiminen ja oikaisu 
 
"Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etene-
mistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvi-
oinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä."   (Lukioasetus 13 1 mom)  
 
"Jos opiskelija on tyytymätön 1 momentissa tarkoitetusta pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai
atkaisuun, jolla pyyntö on h

 
ylätty, opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua lääninhallitukselta. 

stäjän tulee tiedottaa opiskelijoille arvioinnin uusimis- ja oikaisumahdolli-

istukset ja niihin merkittävät tiedot  

 an etaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko  
ksessa säädetty todistus suulli  kielitaidon kokeen suorittamisesta anne-

nanto-oikeudesta  

ÄO
(su

r
Lääninhallitus voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajan toimittamaan uuden 
arvioinnin, määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä 
arvosana opiskelijalle on annettava."  (Lukioasetus 13 § 2 mom)  
 

ukiokoulutuksen järjeL
suudesta.  
 
 
 

10.10.Tod
 
1. Lukion päättötodistus n

ppimäärän. Lukioasetu seno
taan päättötodistuksen liitteenä.  
 
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 lu-
kion 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 todistukse
• arvosana-asteikko  
• selvitys kielten oppimääristä  

 
/M = äidinkielenomainen oppimäärä toisessa kotimaisessa kielessä  
omi/ruotsi)  

 
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  
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B2  valinnaisen kielen  
opp

istuksessa äidinkie-
n ja kirjallisuuden kohtaan.  

aan 
iskelijan äidin-

ieli".  

i 
tä oppiaineen hyväksytystä suorittamisesta (suo-

tettu).  

Pää ittamisesta kuuluu myös kohta lisätietoja. Tähän 
koh avat ja sitä täydentävät todistukset erillisistä 

äytöistä, kuten esimerkiksi suoritetut lukiodiplomit, suullisen kielitaidon kokeet sekä erittely 
-

ukioasetuksella säädetyn suullisen kielitaidon kokeen suorittamisesta annettavaan todistukseen 

uksenanto-oikeudesta  
• arvosana-asteikko  

uulla kuin koulun 
var sen lisätietoihin.  

kin kurssin arvo-

ukiossa pidetään opiskelijan opinnoista tiedostoa, josta ilmenevät suoritetut kurssit ja niiden ar-

ukion koko oppimäärän suorittamisesta ei anneta yhteistä arvosanaa oppiaineiden arvosanojen 

odistuksiin merkitään opiskelijan suorittaman lukion oppimäärän kokonaiskurssimäärä.  

= perusopetuksen vuosiluokilla 7−9 alkaneen
imäärä  

 
B3 = lukiossa alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä.  
 
Suomi/ruotsi toisena kielenä vieraskielisille opiskelijoille (S2/R2) merkitään tod
le
 
Mikäli opiskelijan opiskelema oma äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame, se kirjat
muihin lukion tehtäviin kuuluviin kursseihin omaksi kohdakseen otsikolla "Muu op
k
 
Lukion päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta merkitään opiskelijan opis-
kelemat oppiaineet, niissä suoritettujen kurssien määrä sekä kunkin oppiaineen arvosana sanallisest
ja numeroin (esimerkiksi: kiitettävä...9) tai merkin
ri
 

ttötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suor
taan merkitään päättötodistuksen liitteenä annett

n
muissa oppilaitoksissa suoritetuista lukion oppimäärään kuuluneista opinnoista, jotka eivät ole mu
kana oppiaineiden oppimäärien yhteydessä.  
 
L
merkitään seuraavat tiedot:  

• todistuksen nimi  
• koulutuksen järjestäjän nimi  
• oppilaitoksen nimi  
• opiskelijan nimi ja henkilötunnus  
• kokeessa suoritettu kieli ja sen oppimäärä ja kokeesta saatu arvosana  
• todistuksen antamispäivämäärä ja rehtorin allekirjoitus  
• tiedot oppilaitoksen todist

  
Mikäli opiskelija on opiskellut yli puolet oppiaineen oppimäärän kursseista m

sinaisella opetuskielellä, tulee siitä tehdä merkintä todistuk
 
Lukion erotodistukseen merkitään oppiaineet ja niissä suoritetut kurssit sekä kun
sana tai merkintä kurssin suorittamisesta (suoritettu/hylätty).  
 
L
vosanat.  
 
L
keskiarvona eikä muullakaan tavalla.  
 
T
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Todistuksessa tulee olla merkintä, että opinnot on suoritettu Opetushallituksen 27.2.2004 hyväksy-
mien aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.  
. 
 

11
Ku n iminnan arvioinnin.

. Koulun työn arviointi 
nna  opetustoimen arviointityö sisältää myös lukion to



  

Lii

-

-
petussuunnitelman tavoitteiden saa-

uttamiseksi. Tavoitteena on  totuttaa sekä opiskelijat että opettajat uuteen tekniikkaan ja sen tuo-
 

iston 

 

 

aikilla opiskelijoilla 
on verkkotunnukset ja sähköpostiosoite sekä kotisivut . Omaehtoinen opiskeluun liittyvä käyttö on 
kuitenkin liian vähäistä, yleensä oppituntien ulkopuolinen käyttö on huvikäyttöä. 

Opetustilanteissa on kuitenkin aina muutamia, joilla tunnuksen salasana ei ole enää hallussa, koska 
tunnusta ei ole aktiivisesti käytetty. Salasanojen unohtamisesta aiheutuu hankaluuksia työskentely-
tilanteissa. Tietokoneiden ja verkon resurssien käyttötaito on koko ajan parantunut vuosien varrella, 
mutta suurella osalla oppilaista kaikkien opiskeluun tarvittavien tietotekniikan taitojen itsenäinen 
osaaminen ei ole vielä kunnossa. Kuitenkin opetusryhmästä löytyy aina useita, jotka osaavat ja voi-
vat neuvoa muita ja näin tietokoneita voidaan käyttää jo nyt tehokkaasti eri aineiden opiskelussa. 
Osaamisessa on suuria yksilöllisiä eroja.  

Opiskelijat seuraavat aika huonosti koulun www-sivuja ja niillä julkaistun tiedon perillemenoon ei 
voi luottaa. Sähköpostia luetaan vaihtelevasti: joitakin sillä tavoittaa todella tehokkaasti, kun taas 
osa oppilaista ja opiskelijoista ei lue postiaan kuin satunnaisesti. 
 
 
1.2. Opettajien lähtötilanne 
Opettajien lähtötilanteen osaamistasosta ja TVT:n opetuskäytöstä toteutettiin itsearviointiin perus-
tuva kysely. 

Tulokset: 

Kyselyyn on vastannut kaikkiaan 8 lukiossa opettavaa opettajaa.  

OPE.FI  I - OPE.FI  II – AS- OPE.FI III – AS-

te: Tietostrategia 2005 – 2008 
  

"Tietoista toimintaa oppilaiden, opettajien ja oppimisympäristön tietoteknisten valmiuksien ke
hittämiseksi" 

Strategian tavoitteena on luoda pohjaa  koulun kehittämiselle niin, että modernia tieto- ja viestintä
tekniikkaa käytetään opetuksessa hyväksi enenevässä määrin o
v
miin mahdollisuuksiin sekä toimimaan uusissa oppimisympäristöissä pedagogisista lähtökohdista
käsin.  

 

1. Lähtötilanne 
Pyhäjoen lukio on toiminut nykyisissä tiloissa syksystä 1999 alkaen. Tilat ovat ajanmukaiset ja 
monikäyttöiset ja tukevat siten myös tieto- ja viestintäteknologian tehokasta käyttöä. Laitte
määrä on varsin hyvä, mutta laitteisto vanhentuessaan vaatii yhä enemmän ylläpitoa.Henkilökunta 
on varsin motivoitunut uuden tekniikan käyttöön ja osaamistaso on varsin hyvä. 

piskelijat pitävät tieto- ja viestintätekniikan käyttöä luonnollisena osana opiskelua.O
 

1.1 Opiskelijoiden lähtötilanne 
Opiskelijat käyttävät vaihtelevasti tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussaan. K



  

ASKEL  KEL KEL 

saavutettu  saavutettu saavutettu 

8  opettajaa 3  opettajaa 3  opettajaa 

100% 38% 38% 

  

Liisa haastattelee syksyn 2002 aikana kaikki opettajat 

Kaikki opettajat ovat saavuttaneet OPE.FI 1  tason.  
Opettajia kiinnostavia opiskeltavia aiheita ovat mm. www-sivujen tekeminen ja ylläpito, Power-

oint -esitysten tekeminen, Excel-taulukkolaskennan käyttö sekä digitaalisten videoiden tekeminen 

a henkilöstö 
n hyvin sähköpostilla tavoitettavissa. Merkittävä osa useiden henkilöstöön kuuluvien työstä teh-
ään tietokoneella. Tietokoneen käyttö on lähivuosina runsaasti lisääntynyt ja uudet tehtävät ja käy-

ön kouluttamista. Henkilöstön läh-

 

s-
järjestelmä,  Kuulumiset-lehden käytössä on 

utta koneet ovat nyt 6 vuotta 
anhoja, vikaantuvat usein eikä niiden teho tahdo riittää.  

sä, lähinnä videotykkiesityksiin,  5 työasemaa 

elinkoneessa on Windows2000 Server-käyttöjärjestelmä, kone on 6 vuotta vanha. 

indow se

P
ja editointi. 
  

 
1.3. Muun henkilöstö lähtötilanne 
Muulla henkilöstöllä on työhuoneissaan käytettävissä ajan tasalla olevat, kunkin henkilön työtehtä-
viin riittävän tehokkaat verkkotyöasemat. Näiden henkilökohtaisten työasemien kautt
o
d
tettävien ohjelmien uudet versiot edellyttävät jatkuvaa henkilöst
tötilanteesta toteutetaan itsearviointiin perustuva kysely. 

 

1.4. Laitekannan ja verkon lähtötilanne 
Käytössä on jatkuvasti hyvin erilaisia ja eritehoisia työasemia. Pyhäjoen koululaitoksella on kunta-
kohtainen WindowsXP lisenssi työasemia varten.  
Lukiolla on henkilökunnan käytössä 10 työasemaa, joissa on WindowsXP-käyttöjärjestelmä.  
 
Kolmessa kirjastoon sijoitetussa vanhassa koneessa on käyttöjärjestelmänä  LINUX . Muissa kirja
ton ja parven  19 työasemassa on WindowsXP-käyttö
lisäksi 3 WindowsXP-työasemaa. 
 
ATK-luokan 16 koneessa on käyttöjärjestelmänä Windows XP, m
v
 
Muissa luokissa on käytettävis
 
Kahdessa palvelimessa  on käyttöjärjestelmänä Linux, pääpalvelin on uusittu 2005.  
Yhdessä palv
 
 
1.5. Ohjelmistojen ja koneiden tilanne 2005 
Käytössä on jatkuvasti hyvin erilaisia ja eritehoisia työasemia. Pyhäjoen koululaitoksella on kunta-
kohtainen W sXP lisenssi työa mia varten 



  

 
Kolmessa kirjastoon sijoitetussa vanhassa koneessa on käyttöjärjestelmänä  LINUX, muissa Win-

TK-lu eessa on stelmänä Windows XP, mutta koneet ovat nyt 6 
ja, vi in eikä ahdo riittää. Henkilökunnan koneissa on Win-
ttöjär skusyk ttu vuonna 2004.  

sa palvelim on käyttöjärje nä Linux, pääpalvelin on uusittu 2005. Yhdessä palve-
essa on W s2000 Server-käyttöjärjestelmä, kone on 6 vuotta vanha. 

sä. 

tekniikka-kurssit hoitaa eri opettaja. 

at tukitarpeensa, joista expertti-opiskelijat hoitavat suu-

ppilaat käyttävät aktiivisesti koulun lähiverkon resursseja opiskelussaan ja henkilökohtaisessa 
viestinnässä. Kaikilla  opiskelijoilla on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja sen mukana oma 
otihakemisto ja sähköpostiosoite. Opettajat voivat olettaa, että opetustilanteissa tietokoneita käy-

postiosoitteet ovat kunnossa ja järjestelmän peruskäyt-

n 
ktii-

ppilaiden käytössä olevat työasemat pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. 
don 

n muuhun opiskeluun liittyvään. Tällä 
äytöllä pyritään turvaamaan tietokoneiden käyttömahdollisuus myös niille oppilaille, joilla käyt-

stavammilla 

ukiossa on mahdollista suorittaa tietotekniikan approbatur-opintoja. 

dowsXP.  A okan 16 kon  käyttöjärje
vuotta vanho
dowsXP käy

kaantuvat use
jestelmä ja ke

 niiden teho t
siköt on uusi

Kahdes
linkone

essa  
indow

stelmä

 

 

1.6. Mikrotuen lähtötilanne 
Koulumme mikrotuki keskittyy ATK-vastaavan opettajan harteille, jolloin jokapäiväiset tekniset 
ongelmat täyttävät varatun aikaresurssin. Opiskelijat ja vaihtuvat harjoittelijat avustavat toisinaan 
työskentelys

Varsinaiset tieto

Kuulumiset-lehden toimitus aiheuttaa om
rimman osan. 

 

2. Tavoitteet 
 
 
2.1 Opiskelijoille asetettavat tavoitteet 
O

k
tettäessä tunnukset, kotihakemistot ja sähkö
tötaito on sujuvaa, onhan koneita käytetty osana opetusta jo ensimmäisestä kouluvuodesta lähtien.  

Oppilaita rohkaistaan ja kannustetaan käyttämään tietotekniikkaa opiskelussaan. Heille tarjotaa
ukea ja koulutusta, jotta koneiden käyttö olisi mahdollisimman tehokasta. Koulussa pyritään at

visesti edistämään sukupuolten ja lähtötilanteessa taidoiltaan erilaisten oppilaiden tasa-arvoa tieto- 
ja viestintätekniikan käytössä. Oppilaiden toiveita, palautetta ja kehittämisehdotuksia otetaan huo-
mioon koulun TVT:n strategiaa kehitettäessä ja arvioitaessa. 
O
Oppilailla on hyvät mahdollisuudet käyttää koulun työasemia myös oppituntien ulkopuolella tie
hakuun, tutkielmien kirjoittamiseen, viestintään ja kaikkee
k
tömahdollisuudet kotona eivät ole riittävät. 
 
Tieto- ja viestintätekniikasta kiinnostuneiden opiskelijoiden kehitystä tuetaan yhä haa
tehtävillä ja opiskelijoille annetaan lisää vastuuta ylläpidossa. 
 
L
 
 
2.2. Opettajille asetettavat tavoitteet 



  

Kaikki koulun opettajat käyttävät aktiivisesti sähköpostia ja ovat sen kautta tavoitettavissa. Opetta-

 

 
ät voivat tu-

stua häneen. Kotisivuilta löytyy tarvittavat yhteystiedot. Opettajat käyttävät kotisivujaan opetuk-
essaan ja julkaisevat opetukseen liittyviä linkkejä ja opetusmateriaalia sivuillaan. 

 TVT-taidot ovat vähintään Ope.fi I tasolla. Yli puolet opettajista on 

 tietotekniikan opetuskäytön kehitystä ja kehitetään opetuskäyttöä koulussamme. 
Opettajat osallistuvat aktiivisesti koulun järjestelmän ja ohjelmistojen kehittämistyöhön.  

Kaikissa opettajien työtiloissa on toimiva ja riittävän suorituskykyinen verkkotyöasema.  Lisäksi 
 

on ja sen ohjelmistoihin kotoa ja mistä tahansa Internetin välityksellä ja näin TVT:n 
lu on joustavaa ja koulun järjestelmä on käytettävissä ajasta ja 

aikasta riippumatta.  

voitteet 
-

ään pienenä ja yksittäisen palvelimen 

-
on saadaan korkeatasoinen kuva ja ääni 

oulun verkkokäyttöjärjestelmä, sähköposti ja ryhmätyöohjelmisto ovat ajan tasalla ja toimivat 
a valikoima mahdollisimman helppokäyttöisiä, mutta riit-

tävän monipuolisia työvälineohjelmia. Koko koulu käyttää mahdollisimman pitkälle samoja työvä-

jat pyrkivät tarkistamaan postinsa vähintään kerran jokaisena työpäivänä. Sähköpostista kehittyy 
keskeinen tapa tavoittaa opettaja eri sidosryhmien, hallinnon, kollegoiden, oppilaiden ja  oppilaiden
vanhempien häntä tavoittaessa. 

Kaikki opettajat seuraavat koulun www-sivuja ja osaavat löytää sieltä ajankohtaisen informaation, 
jota ei muualla julkaista. Useat opettajista osallistuvat tiedon julkaisuun ja tiedon ylläpitoon koulun

a kotisivu, jonka avulla eri sidosryhmwww-sivuilla. Kaikilla koulun opettajilla on om
tu
s

Kaikkien koulumme opettajien
Ope.fi II tasolla. Muutamat opettajat ovat Ope.fi III tasolla. Opettajat käyttävät koulun ATK-
laitteistoja, ohjelmistoja ja verkkoyhteyksiä tehokkaasti opetuksessaan  Kaikissa aineryhmissä seu-
rataan oman alan

monissa luokissa on käytössä kannettavia tietokoneita ja datatykkejä.  Opettajilla on helppo pääsy
koulun verkko
opetuskäytön suunnittelu ja harjoitte
p
 

 
2.3. Työasemille ja tiloille asetettavat ta
Koulun työasemien määrä ja sijoittelu vastaavat hyvin eri toimijaryhmien tarpeita. Työasemat toi
mivat erittäin luotettavasti ja työasemissa pyritään mahdollisimman yhtenäiseen käyttöliittymään, 
jotta käyttäjät voivat työskennellä joustavasti eri tiloissa ja eri työasemilla. Työasemien käyttöaste 
on korkea ja ne on sijoiteltu mahdollisimman järkevästi. Työasemien määrä, ylläpitoresurssit ja 
työasemien uusimiseen käytössä olevat raharesurssit ovat tasapainossa 
Koulun lähiverkolle ja verkkoyhteyksille asetettavat tavoitteet  
Koulun verkkopalvelut toimivat tehokkaasti ja luotettavasti. Etenkin luotettavuus on korkealla ta-
solla, koska verkon ja palvelinten toimivuus on välttämätöntä yhä useamman henkilön työskente-
lylle koulussamme. Palvelinten ja verkon kytkimien toiminta turvataan myös kohtuullisen mittais-
ten sähkökatkosten aikana. Palvelinten vikaantumisriski pidet
vikaantumisen aiheuttama haitta pyritään minimoimaan. 

Kaikilta kiinteiltä työasemilta on käytössä 100 Mb/s yhteydet koulun runkoverkkoon, jossa kytki-
mien välinen liikennenopeus on 1000 Mb/s. Palvelinten välinen liikenne on 1000 Mb/s ja yhteys 
koululta  Internetiin on 10 Mb/s. Nopeat verkkoyhteydet antavat mahdollisuuden käyttää myös ver
kon kautta tapahtuvaa videoneuvottelua, joh

Koululla on langaton lähiverkko jonka nopeus on vähintään 11 Mb/s. 
 
 
2.4. Ohjelmistoille asetettavat tavoitteet 
K
erittäin luotettavasti. Käytössä on kattav



  

lineohjelmia, joita voidaan käyttää kaikista koulun työasemista. Näin koulutusta ja ohjelmien tukea 
voidaan antaa mahdollisimman tehokkaasti ja yhteistyö sujuu vaivattomasti. Opetuksen tarpeisiin 
on lisäksi käytössä laaja valikoima opetusohjelmia ja digitaalista oppimateriaalia. 
 
 
2.5. Koulun www -sivuille asetettavat tavoitteet 
 Koulun www-sivut ovat keskeinen ja ensisijainen tiedotuskanava kouluun liittyvissä asioissa. 
Kaikki eri käyttäjäryhmiä koskeva ajankohtainen ja pysyvä informaatio löytyy koulun sivuilta, ja 
erilaisista manuaalisista ilmoitustauluista on päästy eroon. Sivuja käytetään sekä koulun sisäiseen, 
että koulun ulkopuoliseen tiedottamiseen.  
Koululla on oma luotettavasti toimiva ja itse ylläpidetty www-palvelin, johon sivujen julkaisemi-
nen on helppoa. Julkaisumahdollisuus yksittäiselle sivulle tai sivukokonaisuudelle voidaan helposti 
ja joustavasti antaa opettajien, muun henkilökunnan tai opiskelijoiden tehtäväksi. Julkaiseminen 
onnistuu helposti myös koulun ulkopuolelta. Koulun lähiverkossa on tarjolla hyvät ja helppokäyt-
töiset työvälineet www-julkaisua varten. Sivujen rakenne ja toteutus on sellainen, että tiedon julkai-

ryhmät seuraavat aktiivisesti ja riittävän tiheästi sivuilla julkaistavaa ajan-
ohtaista tiedottamista.  

ri toimijaryhmien kotisivujen julkaiseminen on helposti ylläpidettävissä ja kotisivujen julkaisemi-
nnostetaan julkaisemaan omia kotisivujaan ja 

e-

 

 enempää. 

o etukäteen. 
tön tietoturvariskit pyri-

aikessa sisäisessä tietotekniikan koulutuksessa yhtenä läpäisyaiheena on tietoturva ja etenkin 
s tietoturvaa lisäävänä tekijänä. Opetuksessa asiallinen 

sun ja ylläpidon helppous ovat ensisijalla. Sivujen näyttävyys ja graafinen ulkoasu eivät ole niin 
tärkeitä kuin sisältö.  

Koulun www-sivut ovat ajan tasalla ja kaikki koulun toimijaryhmät, oppilaat, opettajat, muu henki-
löstöt ja oppilaiden vanhemmat löytävät paljon ajankohtaista ja kiinnostavaa informaatiota koulun 
sivuilta. Kaikki toimija
k

E
nen on helppoa. Eri käyttäjäryhmiä rohkaistaan ja i
pyritään siihen, että kotisivuja käytetään myös opetuksen ja opiskelun työvälineenä.  

Koulun sivuilla julkaistaan sekä kaikille julkista (Internet), että salasanalla suojattua, vain tietyille 
koulun sisäisille toimijaryhmille tarkoitettua tietoa (intranet). Koulun www-palvelimen tietoturva 
on niin toteutettu, että salasanalla suojatuilla sivuilla voi julkaista myös luottamuksellista, vain ti
tyn henkilöstöryhmän tietoon sallittua materiaalia. 
 
 
2.6. Tietoturvalle asetettavat tavoitteet 
Käyttäjien töiden tallennusta varten on tarjolla riittävästi luotettavasti toimivaa talletuskapasiteettia.
Talletetut työt varmuuskopioidaan järjestelmän taholta niin, että pahimmassakaan tapauksessa teh-
tyä työtä ei menetetä yhden työpäivän aikana tehtyä työtä

Erityisesti Kuulumiset-lehden aineiston varmuuskopiontia kehitetään. 

Viruksia vastaan suojaudutaan mahdollisimman tehokkaasti. Pyritään siihen, että virukset eivät 
pääse leviämään verkossamme ja niistä mahdollisesti aiheutuva haitta minimoidaan j
Verkkomme luvaton käyttö tehdään mahdollisimman hankalaksi.  Etäkäy
tään minimoimaan. 

K
käyttäjien vastuu ja käyttösääntöjen merkity
ja ymmärtävä tietoturvaan suhtautuminen on yksi kasvatustavoite. 
 
 



  

2.7. Mikrotuelle asetettavat tavoitteet 
Koulussa on riittävä ja asiantunteva mikrotuki. Tuki riittää pitämään verkon ja sen palvelut luotet-
tavassa kunnossa. Tuki riittää ylläpitämään kaikkia koulun työasemia siten, että niiden toimivuu-

en voidaan luottaa. Käyttäjät saavat tarvitessaan tukea ongelmiinsa niin nopeasti, että ongelmista 
i koidu vakavaa haittaa heidän työlleen. Tuen avulla käyttäjiä innostetaan yhä monipuolisempaan 

issa myös opetustilanteisiin. Mikrotuki osallis-
 on 

 

ulun verkon käyttösäännöt ja perehdytetään uudet käyttäjät lyhyesti käytössä 

 

käytetään asiallisesti. 

isäistä koulutusta, johon tarpeen mukaan palkataan myös 

lta. Järjestetään koulutusta 
siinä laajuudessa, että yli puolet opettajistamme ovat ope.fi II tasolla vuoden 2004 loppuun men-

ulutusta, jolla tähdätään 
n-

a, joita kyseisen työtilan opettajat käyttävät opetuksessa. Lisäksi tarpeen mu-
 

aan sähköpos-
insa ja koulun www-sivuille.  

te
e
koulun TVT:n resurssien käyttöön. Tukea on saatav
tuu asiantuntijana koulun TVT:n strategian kehittämiseen ja toteuttamiseen. Mikrotuen toiminta
pitkäjänteistä ja tehokasta. Mikrotuen saatavuus ja jatkuvuus on turvattu kaikissa olosuhteissa ja se
on toteutettu niin, että yksittäiset henkilövaihdokset eivät ole järjestelmän toimivuudelle kohtalok-
kaita. 

 

3. Toteutus 
 
3.1. Opiskelijoiden kehityssuunnitelma 
Kaikki uudet lukion oppilaat saavat koulun alussa tunnukset verkkoon ja niiden jakamisen yhtey-
dessä käydään läpi ko
oleviin resursseihin.  

Opiskelijoille tarjotaan vapaaehtoista peruskurssia, jolla opiskellaan verkon peruskäyttö siten, että 
opiskelijat voivat kurssin käytyään tehokkaasti käyttää koulun lähiverkon resursseja lukio-
opiskelussaan. 
 
Oppilaille tarjotaan sarja koulukohtaisia valinnaiskursseja, joiden tavoite on syventää ja tehostaa 
tietokoneiden työvälinekäyttöä eri osa-alueilla. Erityinen painopistealue on mediaosaaminen. 

Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa yliopistoon tietotekniikan approbatur-opintoja. 

Koulussa lisätään oppilaiden mahdollisuuksia käyttää koulun työasemia muulloin kuin oppituntien
aikana.  Kasvatetaan oppilaita yhteisvastuuseen ja sitä kautta huolehtimaan siitä, että heidän käyt-
töönsä annetut työasemat pysyvät kunnossa ja niitä 
 
3.2. Toimenpiteet / opettajat 
Opettajille järjestetään jatkuvasti koulun s
koulun ulkopuolisia asiantuntijoita kouluttajiksi. Jatkuvalla koulutuksella opettajien osaamista lisä-
tään niin, että päästään asetettuihin tavoitteisiin . Huolehditaan siitä, että tämä koulutus tavoittaa 
kaikki opettajat, jotta varmasti saavutetaan Ope.fi I taso kaikkien osa

nessä. Lähtötasoarvioinnin pohjalta suunnitellaan talon sisäistä täsmäko
tälle tasolle. Mediakasvatus kulkee kaiken uuden tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen / hyödy
tämisen rinnalla, antaen eväitä opettajille myös oman medialukutaidon kehittämiseen. 
 
Opettajien työtilojen verkkotyöasemat pidetään ajan tasalla siten, että niillä voi käyttää sujuvasti 
kaikkia niitä ohjelmi
kaan hankitaan tämän kiinteän työaseman rinnalle luokkatilaan  kannettavia työasemia, joita voi
käyttää työtilassa, luokissa ja kouluajan ulkopuolella tarvittaessa myös kotona. 
 

atilanne sellaiseksi, että kaikilla on helppo ja nopea pääsy omHuolehditaan työasem
ti
 



  

Opettajia rohkaistaan ja tuetaan käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan ja esim. jul-

taan kannettaviksi. 

erkon luotettava ja tehokas toiminta edellyttää palvelinkoneiden uusimista noin kolmen vuoden 

erkon muut aktiivilaitteet vaativat päivittämistä noin viiden vuoden välein. 

e, ylläpito 

ikrosoftin kuntalisenssiä jatketaan työasemissa, mikäli se on taloudellisesti mahdollista,  samoin 

kaisemaan omia kotisivujaan ja ottamaan niitä myös opetuskäyttöön. Etäkäytön mahdollisuudet 
selvitetään kaikille ja järjestelmä viritetään niin helppokäyttöiseksi, että koulun resurssien käyttö 
kotoa onnistuu kaikilta sitä haluavilta opettajilta. 
 
 
3.3. Laitekanta ja verkko, investoinnit 
Laitteiston pitäminen ajan tasalla edellyttää työasemien uusimista noin viiden vuoden välein, joten 
vuosittainen työasemien uusimistarve on noin 10 työasemaa vuodessa. Samalla luokkien työasemia 
vaihde

V
välein. 

V

Videoneuvottelulaitteet kaipaavat päivittämistä myös noin viiden vuoden välein. 

Auditorion videotykki ja muu tekniikka kaipaavat uusimista myös noin viiden vuoden välein 

Luokkiin hankitaan tv-monitorien tilalle dataprojektorit 

 

3.4. Toimenpit

Tekninen ylläpito vaatii noin 5 vuosiviikkotunnin työpanoksen, erilaisten ja eri ikäisten mikrojen 
suuri määrä lisää työtä. Yhteistoimintaa kunnan mikrotuen kanssa kehitetään. 

WWW-sivusto uudistetaan vuoden 2005 aikana. 

 
3.5. Toimenpiteet, ohjelmistot ja tietoturva 
M
kuin F-Securen virustorjuntaa. 

Linux- työasemien käyttöä lisätään, jotta tarvittaessa voidaan siirtyä Linux-ympäristöön. 

Palvelimissa jatketaan Linux-käyttöä. 

Roskapostin suodatusta tehostetaan. 

 

.6. Toimenpiteet, tuki ja koulutus 3

koulussa järjestetään jatkuvaa sisäistä koulutusta opettajien taitojen pitämiseksi ajan tasalla.  

Etälukion kehittämiseen osallistutaan aktiivisesti ja opettajakunnalle varmistetaan riittävä osaami-
nen. 

 



  

Arviointi 
Strategian toteutumista seurataan koko ajan. Vuoden 2004 keväällä laaditaan kysely oppilaille, 
opettajille, muulle henkilöstölle ja vanhemmille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää kuinka hyvin 
strategian tavoitteet ovat toteutuneet. Arvioinnin avulla tietotekniikan käyttöä opetuksessa voidaan 

ehittää ja laatia uusia tavoitteita. 

  
 Mil- Miten? 

k
 
Arviointisuunnitelma 
 
   
Arvioija Mitä?

  loin? 
  

  

Arvioinnin vas-

  

Strategian toteutuminen Vuosit-

  

Palaveri 
tuuhenkilöt   tain 

Opettaja Onko päässyt koulutukseen, onko vastannut Vuosit- Kir
  odotuksia. Onko muut resurssit parantuneet? 

  
tain 
  

  
jallinen kysely 

Oppilas Onko koneet vapaina tarvittaessa? O
  

nko itsellä 
riittävät taidot itsenäiseen työskentelyyn? 
  

Vuosit-
tain 
  

Kirjallinen kysely 
  

Koti Onko t
  

iedonkulku parantunut ja yhteistyö li-
sääntynyt? 

Vuosit-
tain 

Vanhempainiltojen 
yhteydessä 
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