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APOLLON YHTEISKOULUN LUKION OPETUSSUUNNITELMA  

 

1 LUKU LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 

 

1.1. Arvot   

Lukio-opetuksen lähtökohtana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Ihmisoikeuksia määrittäviä kes-

keisiä asiakirjoja ovat YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus se-

kä Euroopan ihmisoikeussopimus. Lukion sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja 

oikeudenmukaisuuteen. Lukiokoulutuksen tulee edistää avointa demokratiaa, tasa-arvoa ja hyvinvointia. 

Opiskelija ymmärretään oman oppimisensa, osaamisensa ja maailmankuvansa rakentajaksi. Opetuksessa 

tulee ottaa huomioon, että ihminen havainnoi ja jäsentää todellisuutta kaikkien aistiensa kautta.  

Arvostetaan monipuolista yleissivistystä ja valmiutta jatkuvaan oppimiseen, tuetaan myönteistä kasvua 

aikuisuuteen. 

 

Rakennetaan suomalaista kulttuuria ja identiteettiä, edistetään kulttuurien välistä vuorovaikutusta. 

 

Kunnioitetaan jokaisen ihmisarvoa ja edistetään tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta; ei hyväksytä väkival-

taa, syrjintää tai rasismia. 

 

Pidetään huolta turvallisesta opiskelu- ja työympäristöstä sekä yksilön ja yhteisön hyvinvoinnista. 

 

Kouluyhteisössä vahvistetaan osallisuutta ja vastuunottoa, hyvää käytöstä ja yhteistyötä. 

 

Toimitaan elämää ja ympäristöä kunnioittaen sekä kestävää tulevaisuutta rakentaen. 



 

 
3 

   

1.2. Tehtävä ja tavoitteet 

Apollon Yhteiskoulun lukion tehtävänä on antaa opiskelijalleen laaja-alainen 

yleissivistys ja riittävät tiedot ja taidot jatko-opintoihin. Lukiossa saavutettuja 

tietoja ja taitoja osoitetaan päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella 

ja mahdollisilla muilla näytöillä. Lukiossa aktivoidaan opiskelijaa tarkastele-

maan asioita eri näkökulmista sekä huolehtimaan velvollisuuksistaan. Opiske-

lijoita ohjataan yritteliäisyyteen, rehellisyyteen sekä toisten huomioonottami-

seen. Tavoitteena on saada oppimishaluisia ja aktiivisia nuoria, jotka pystyvät 

löytämään itsestään ne vahvuudet, joihin heillä on edellytykset.   

Opiskelijoita ohjataan ymmärtämään kestävän kehityksen periaate, kiinnostu-

maan suomalaisesta kulttuurista ja juuristaan ja tiedostamaan erilaiset vaikut-

tamiskeinot omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Opiskelijoita ohjataan käyt-

tämään mediaa ja viestintää kriittisesti ja heitä valmennetaan työelämän haas-

teisiin sekä sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen.  

1.3. Toiminta-ajatus 

Apollon Yhteiskoulun lukio on yleissivistävä lukio, jossa opetuksen järjestäjä-

nä toimii Apollon Yhteiskoulun kannatusyhdistys ja opetuksen ja kasvatuksen 

kehittäjinä koulun johtokunta. 

Opiskelijoita tuetaan kasvussa yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi, joitten tai-

dot ja tiedot antavat heille mahdollisuuden jatko-opintoihin. Opiskelijoiden it-

setunnon kasvua tuetaan tietoisesti.  

 Koulun toiminta-ajatus on kiteytynyt seuraavaksi: ”Apollon Yhteiskoulun teh-

tävänä on antaa opiskelijoille niitä perustietoja ja –taitoja, joita he tulevat tar-

vitsemaan jatko-opinnoissa, työelämässä ja ihmissuhteissa.”  

 

  

2 LUKU KOULUN TOIMINTAKULTTUURI 

 

2.1. Toimintakulttuurin pääpiirteet 

 

Toimintakulttuuri on koulussa vallitsevien erilaisten ajattelu- ja toimintatapo-

jen ja toimintaa ohjaavien arvostusten kokonaisuus. Toimintakulttuuriin vai-

kuttavat sekä koulun ulkopuoliset että sisäiset tekijät. Toimintakulttuuri puo-

lestaan vaikuttaa opiskeluympäristöön, erityisesti pedagogisiin käytäntöihin. 

Kaikki yhteisön jäsenet muovaavat koulun toimintakulttuuria. 

 

Helsingin lukioissa tavoitteena on toimiva vuorovaikutus sekä avoin, myöntei-

nen ja rauhallinen ilmapiiri. Toista kunnioittava, rehellinen ja oikeudenmukai-

suuteen pyrkivä toiminta on toimintakulttuurin ydin. 

 

Helsingin lukioissa kehitetään käytäntöjä, jotka tukevat yhteisöllistä ja yksilöl-

listä oppimista, yhteistyötä ja osallisuutta, rakentavaa kriittisyyttä sekä kaikki-

en koulussa työskentelevien vastuun ottoa omasta toiminnastaan ja yhteisestä 

työskentelystä. 

 

Apollon Yhteiskoulun tärkeänä toimintaperiaatteena on opiskelijan tukeminen 

avoimessa, rakentavassa ja kannustavassa hengessä. Tukeminen ilmenee 

myönteisenä vuorovaikutussuhteena opiskelijan ja opettajan välillä, rauhalli-

sena oppimisympäristönä ja avoimuutena koulun henkilökunnan keskuudessa. 
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Opiskelijaa ohjataan ottamaan vastuu omasta opiskelustaan ja kunnioittamaan 

toisten työtä. Opiskelu vaatii jatkuvaa seurantaa koko koulun henkilökunnan 

taholta. 

 

Apollon hengen mukainen myönteinen ilmapiiri ilmenee koulun arjen lisäksi 

koulussa järjestettävissä teemapäivissä, juhlissa ja muissa tapahtumissa. 

 

  

2.2. Oppimiskäsitys 

 

Helsingin lukioissa opetus perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan 

oppiminen on prosessi, jossa oppija on aktiivinen subjekti. Oppiminen edellyt-

tää tavoitteellista opiskelua vuorovaikutuksessa toisten opiskelijoiden, opetta-

jan ja ympäristön kanssa. Opettaja opettaa ja ohjaa opiskelua.  

Oppiminen nähdään ongelmanratkaisua sisältävänä prosessina, jossa oppija 

liittää uusia tietoja ja taitoja aiemmin opittuun sekä muokkaa oppimaansa. Op-

pimisessa keskeistä on omatoiminen ja kriittinen tiedonhankinta, opitun jäsen-

täminen ja hyödyntäminen sekä uuden tiedon rakentaminen yhdessä toisten 

kanssa. Oppiminen on kokonaisvaltaista; siihen vaikuttavat myös elämykset ja 

tunteet. Oppimisen ilo, kannustava palaute, myönteiset kokemukset ja vuoro-

vaikutteisuus vahvistavat opiskelijan minäkuvaa. Oppimisen taitoja kehittä-

mällä luodaan pohja koko elämän kestävälle oppimiselle. 

Oppiminen on tilannesidonnaista. Siihen vaikuttavat sekä koulun tarjoama että 

yhteiskunnallinen ympäristö. Opiskelijan kulttuurisessa ja sosiaalisessa elinpii-

rissä syntyneet kokemukset ovat oppimisen lähtökohta. Oppiminen puolestaan 

avaa mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja osallistua yhteiskunnan toimin-

taan. 
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Apollon Yhteiskoulussa pyritään heti opiskelun alkuvaiheessa antamaan opis-

kelijalle valmiuksia tiedonhakuun ja –käsittelyyn. Opiskelijaa pyritään ohjaa-

maan omatoimisesti kehittämään opiskelutaitojaan koko lukion ajan ja täten 

luomaan pohja elinikäiselle oppimiselle. 

 

Tavoitteena on uteliaisuuden herättäminen uutta tietoa kohtaan ja monipuolis-

ten tiedonhankintakeinojen käyttäminen sekä aiemmin opitun soveltaminen 

tietoa hankittaessa. Oppimistapahtumassa opettajalla on keskeinen rooli ohjaa-

jana ja kannustajana. 

 

Oppiminen ei ole pelkästään tiedonhankintaprosessi vaan se antaa opiskelijalle 

valmiuksia ymmärtää erilaisia kulttuuriympäristöjä ja osallistua aktiivisesti yh-

teiskunnan toimintaan. 

 

2.3. Opiskeluympäristö 

 

Helsingin lukioissa opiskeluympäristöä kehitetään määrätietoisesti. Opiskelu-

ympäristö muodostuu fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista sekä pedagogisis-

ta tekijöistä. Tavoitteena on ympäristö, joka tukee opiskelijan kasvua, oppi-

mista ja itseohjautuvuutta. Se ottaa huomioon erilaiset oppijat ja oppimisen ta-

vat, innostaa ja kannustaa oppimiseen sekä tarjoaa mahdollisuuksia monipuo-

liseen kehittymiseen. Oppimisen esteet ja oppimisvaikeudet pyritään tunnis-

tamaan varhain ja toimitaan niiden voittamiseksi. 

Helsingin lukioissa opiskeluympäristön tehtävänä on tukea myönteistä opiske-

luasennetta ja edistää opiskelijan osallisuutta ja hyvinvointia. Opiskeluympä-

ristön turvallisuutta vaarantaviin asioihin puututaan heti.  

 

Opetuksessa hyödynnetään verkkoympäristöjä ja koulun ulkopuolisia opiske-

luympäristöjä, erityisesti Helsingin monipuolisia mahdollisuuksia ja yhteistyö-

tä muiden oppilaitosten kanssa.  

 

Vastuu opiskeluympäristöstä on koulun henkilöstöllä ja opiskelijoilla. Yhteis-

työ huoltajien kanssa on osa hyvää opiskeluympäristöä ja sen kehittämistä.  

 

2.3.1. Fyysinen opiskeluympäristö 

 

Apollon Yhteiskoulu sijaitsee Malminkartanossa. Lähiympäristön tarjoamia 

monipuolisia mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään eri oppiaineissa esim. 

luonnontieteissä ja liikunnassa.  

 

Helsinkiläisinä hyödynnämme myös keskustan tiede- ja taidelaitoksia opetuk-

sessa. 

 

Muutoin opetus tapahtuu pääsääntöisesti luokkatiloissa. Opiskelijoiden itse-

näistä työskentelyä ja tiedonhankintaa varten on käytössä lukion oppilaskun-

nan huone. Koulun atk –luokassa voi opiskella itsenäisesti tilan ollessa vapaa-

na. 

 

Kouluruokalassa opiskelijat saavat ilmaisen aterian. Iltapäivisin on mahdolli-

suus maksulliseen välipalaan. 
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2.3.2. Psyykkinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö 

 

Opiskelijoiden turvallisuudesta opiskeluympäristössä huolehditaan sitoutta-

malla heidät järjestyssääntöjen noudattamiseen yhteistyössä kotien kanssa. 

 

2.3.3. Pedagoginen opiskeluympäristö 

 

Opiskelijoiden eripituiset opiskeluajat otetaan huomioon joustavasti kurssitar-

jottimen puitteissa. Opiskelijoita ohjataan tarvittaessa suorittamaan yksittäisiä 

kursseja aikuislukioihin. Opiskelijan tulee itse ottaa vastuu omasta opiskelus-

taan ja kurssikertymästään sekä huolehtia opiskelunsa seurannasta. Heitä kan-

nustetaan ja rohkaistaan opinnoissaan yksilölliset oppimisedellytykset huomi-

oiden. 

 

2.4.  Opetusmenetelmät ja työtavat 

 

Helsingin lukioissa opetusmenetelmät ja työtavat valitaan niin, että ne vahvis-

tavat koulun arvoja ja auttavat saavuttamaan opetussuunnitelman tavoitteet. 

Menetelmien valinnassa otetaan huomioon yksilölliset erot ja opiskelijoiden 

erilaiset tavat oppia. 

Opetuksessa käytetään oppiaineille ominaisia, monipuolisia menetelmiä ja työ-

tapoja. Tutkivaa, toiminnallista ja ongelmalähtöistä työskentelyä painotetaan 

ja hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. 

Työtapojen tehtävänä on tukea monipuolisesti tietojen ja taitojen oppimista, 

kehittää oppimaan oppimisen taitoja ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä 

tarjota tilaisuuksia elämykselliseen ja luovaan toimintaan. 

 

Apollon Yhteiskoulun lukiossa käytetään ennen muuta vuorovaikutukseen pe-

rustuvia hyväksi koettuja opetusmenetelmiä. Suurin osa kurssien opetuksesta 

tapahtuu koulussa.  

 

Lukio-opiskelijalta edellytetään perusopetusta enemmän aktiivisuutta sekä ky-

kyä kuunnella ja keskustella oppituntien aiheista. Opiskelijan on pystyttävä te-

kemään lyhyitä kirjallisia ja suullisia esityksiä ja mahdollisesti laatimaan port-

folioita eri oppiaineissa. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan vastuuta opiske-

lustaan, mikä tarkoittaa kotitehtävien tunnollista suorittamista, elävää kiinnos-

tusta mediaan ja sen välittämiin tietoihin, omaehtoista tutustumista kurssien 

oheismateriaaleihin, sanomalehtiin sekä tiede- ja taidealan julkaisuihin. Opis-

kelijalta edellytetään omatoimista kirjaston käyttöä ja internetin käytön tunte-

musta siinä määrin, että hän pystyy hyödyntämään sitä opiskelussaan. 

 

Eri oppiaineiden yhteydessä tehtävät ekskursiot, yritysvierailut ja projekteihin 

osallistuminen tutustuttavat opiskelijaa suomalaisen yhteiskunnan julkishallin-

toon, työelämän vaatimuksiin sekä erilaisiin taidelaitoksiin. Samalla hän oppii 

ryhmäytymistä ja rohkaistuu käyttämään puheenvuoroja erilaisissa oppi-

misympäristöissä. 

 

Vierailevia luennoitsijoita  käy toisinaan kertomassa  oppiaineisiin liittyvistä 

ajankohtaisista asioista. Yritysyhteistyössä hyödynnetään yrityksen luennoitsi-

joita, fysiikan työpajaa, tutustumiskäyntejä sekä opiskelijoiden omaa tiedon-

hankintaa yrityksen www –sivuilta.  
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Muissa oppilaitoksissa suoritetut, sisällöltään vastaavat kurssit, voidaan hy-

väksyä opiskelijan kurssikertymään. 

  

 

2.5. Opiskelijoiden osallisuus 

 

Helsingin kaupungin lukioissa opiskelijat ovat työyhteisön jäseniä, joilla on 

sekä vastuuta yhteisöstä että mahdollisuus vaikuttaa monipuolisesti koulun 

toimintaan. Tavoitteena on luoda jokaiseen lukioon toiminnalliset rakenteet, 

jotka edistävät opiskelijoiden aktiivista osallisuutta koulussa ja yhteiskunnas-

sa.  

Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa lukioiden toimintakulttuuria. Osallistumal-

la ja vaikuttamalla opiskelijat oppivat ottamaan vastuuta ja harjaantuvat toi-

mimaan demokraattisessa yhteiskunnassa. 

 

2.5.1. Lukion oppilaskunta 

 

Kaikki lukion opiskelijat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunnan hallitukseen 

valitaan vaaleilla neljä jäsentä kultakin luokka-asteelta. Hallitus tekee toimin-

tasuunnitelman kuluvalle toimintavuodelle.  

 

Oppilaskunta järjestää opiskelijatoimintaa ja esim. oppikirjojen tilausta ja kier-

rätystä. Oppilaskunnan edustajana koulun johtokunnassa on yksi oppilaskun-

nan hallituksen jäsenistä, yleensä puheenjohtaja. 

 

2.5.2. Tutorit 

 

Tutorit ovat toisen vuoden opiskelijoita, jotka valitaan ja koulutetaan tehtä-

viinsä ensimmäisen lukiovuoden keväällä. He ottavat vastaan uudet opiskelijat 

kesäkuussa ja järjestävät syksyn ensimmäisessä jaksossa vertaisohjausta. Hei-

dän tehtävänään on auttaa ja tukea ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita 

koulunkäynnissä. 

 

2.5.3. Muu osallisuus 

 

Koulun kaikkiin työryhmiin, esim. kriisi- ja päihderyhmään sekä arviointi-, 

ympäristöohjelma- ja kehittämisryhmiin pyritään ottamaan opiskelijoiden 

edustajia. Koulun juhlien järjestämisessä opiskelijat antavat merkittävän pa-

noksen. 

 

Lukiolaiset pyrkivät kansainväliseen yhteistyöhön toimintasuunnitelmassa 

myöhemmin määriteltävällä tavalla. 

 

Yhteistyö 

 

Kodin ja koulun yhteistyö pyritään aloittamaan mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. Lukion aloittavien opiskelijoiden vanhempainilta järjestetään heti 

syyslukukauden alussa. Tilaisuudessa kerrotaan vanhemmille/huoltajille lukio-

opiskelusta sekä tutustutetaan heidät uusiin opettajiin ja ryhmänohjaajiin. 

Ryhmänohjaajat pitävät tarvittaessa yhteyttä koteihin koko lukio-opiskelun 

ajan. 

 

Vanhempainillassa pyritään myös ottamaan selville vanhempien halukkuus 

konkreettiseen yhteistyöhön ja sen mahdollisiin muotoihin. 



 

 
8 

 

Lukion toisen vuosikurssin vanhempainiltaan kutsutaan sekä opiskelijat että 

heidän vanhempansa kuulemaan ylioppilaskirjoituksiin liittyvistä asioista. 

 

Kaikki vanhemmat voivat myös osallistua avoimien ovien päivään syksyllä ja 

ylioppilaaksi pääsevien vanhemmat kevään tai syksyn lakkiaisjuhliin.  
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3 LUKU   OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

3.1. Tuntijako ( päivitetty 26.10.2014 ) 

OPPIAINE 
 

KURSSIT 
Pakolliset 

 
Syventävät ja soveltavat 

Äidinkieli 1 2 3 4 5 6     7 8 9      
Suomi toisena kielenä 1 2 3 4 5 6      8 9      
A1-englanti 1 2 3 4 5 6     7 8 9       
A1-ruotsi 1 2 3 4 5 6     7 8 9      
A1-saksa 1 2 3 4 5 6     7 8       
B1-ruotsi 1 2 3 4 5      6 7 8      
B3-saksa           1 2 3 4 5 6 7 8 
B3-ranska           1 2 3 4 5 6 7 8 
B3-espanja           1 2 3 4 5 6 7 8 
Matematiikka pitkä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
Matematiikka lyhyt 1 2 3 4 5 6     7 8 9        
Biologia 1 2         3 4 5      
Maantiede 1 2         3 4 5      
Fysiikka 1          2 3 4 5 6 7 8 9   
Kemia 1          2 3 4 5 6    
Uskonto ev. lut. 1 2 3        4 5       
Uskonto ort. 1 2 3        4 5       
Elämänkatsomustieto 1 2 3        4 5       
Filosofia 1          2 3 4      
Psykologia 1          2 3 4 5 6    

Historia 1 2 3 4       5 6 7 8     

Yhteiskuntaoppi 1 2         3 4       

Musiikki 1 2         3 4 5 6     

Kuvataide 1 2         3 4 5 6 7    

Liikunta 1 2         3 4 5 6 7    

Terveystieto 1          2 3 4      

Opinto-ohjaus 1          2 3       

 
Ympäristöön ja ihmisoikeuksiin liittyviä soveltavia kursseja: 

Kestävä kehitys, YI1  1   

Ympäristöhistoria,YI3 1  Hi 

Ympäristöoikeudet,YI4 1  Yh 

Minä ja ympäristöni, YI6 1  Ps 

Aatteet sanoin ja sävelin, YI7 1  Mu 

Ympäristötaide, YI8 1  Ku 

Retkeily ja liikunta, YI10 1  Li 

Ruuanvalmistus, YI11  1  Ko 

    

Muita koulukohtaisia soveltavia kursseja:     KURSSIMÄÄRÄ:   

Tietotekniikka 1 2 3  Pakollisia   

Liikennekasvatus 1    Syventäviä   

Elämyksellinen kulttuuritieto 1    Soveltavia   

Ilmaisutaito 1 2   Yhteensä:   

Ruotsin kielen niveltävä kurssi, RuB0 1       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
lihavoitu= pakollinen kurssi   ilman korostusta= valtakunnall. syventävä kurssi 

varjostettu= koulukohtainen syventävä kurssi  kehystetty = koulukohtainen soveltava kurssi 
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Opetussuunnitelmassa olevia kursseja, 
joita ei toistaiseksi tarjota: 

Ympäristötutkimus Yi2 1  Ke, Bi 

Ympäristöetiikka ja ihmisoikeudet Yi5 1  Ue, Fi 

Ruma ja kaunis Helsinki Yi9 1  Äi, Ku 
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3.2. Kieliohjelma 

Helsingin kaupungin lukioiden kielitarjonta on monipuolinen. Lukioissa tarjol-

la olevat A-kielet ovat englanti, ruotsi, saksa, ranska ja venäjä. B1-kielinä tar-

jotaan ruotsia ja englantia ja muina B-kielinä saksaa, ranskaa, espanjaa, venä-

jää, italiaa ja latinaa. Lukiot voivat lisäksi tarjota kursseja muissa kielissä. 

 

Helsingissä toimivien yksityisten ja valtion lukioiden sekä aikuislukioiden kie-

liohjelmat täydentävät kaupungin lukioiden kielitarjontaa. A-kielen opetusta 

järjestetään em. kielten lisäksi espanjan kielessä. 

 

Kielten tarjonta, opetusryhmien muodostuminen sekä opiskelun jatkuvuus tur-

vataan lukioiden yhteistyöllä ja kaupungin toisen asteen yhteistä kurssitarjon-

taa hyödyntäen. 

 

Apollon Yhteiskoulun lukiossa tarjotaan seuraavia kieliä: 

A-kielet : englanti, ruotsi ja saksa 

B1-kieli: ruotsi 

B3-kielet: ranska, saksa, espanja (v. 2010 alkaen)  

3.3. Koulun painotukset 

Apollon Yhteiskoulun lukio on yleislukio.  

 

3.4. Opiskelijaksi otto 

Helsingin opetuslautakunta päättää vuosittain lukioon pääsyn keskiarvorajasta. 

Apollon Yhteiskoulussa pyritään noudattamaan Helsingin kaupungin linjaa. 

 

3.5. Koulun opetusjärjestelyt  
 

Lukio-opetus toteutetaan luokattomana. Opiskelija voi suorittaa lukion 2 – 4 

vuoden aikana. Opiskelija suunnittelee ensimmäisen opintovuotensa aikana it-

selleen henkilökohtaisen opinto-ohjelman, jota hän pääsääntöisesti pyrkii nou-

dattamaan.  

Opetusta eri oppiaineissa sekä opinto-ohjausta annetaan 38 tuntia kestävinä 

kursseina. Opiskelijan on suoritettava lukion aikana vähintään 75 kurssia val-

tioneuvoston tuntijakopäätöksen mukaan. Opiskelija ei voi jälkikäteen poistaa 

arvioituja kurssejaan. Kurssit on suoritettava ylioppilastutkintolautakunnan 

kunakin lukukautena erikseen määräämän aikataulun mukaisesti. 

Jos opiskelija jo lukio-opiskelujensa alussa päätyy suorittamaan lukion neljäs-

sä vuodessa, opinto-ohjaaja laatii hänen kanssaan vuosittain oman henkilökoh-

taisen opinto-ohjelman. Pakolliset kurssit ja valtakunnalliset syventävät kurssit 

järjestetään opiskelijoille, muut kurssit käytettävissä olevien tuntiresurssien 

puitteissa. 
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3.6. Itsenäinen opiskelu ja etäopiskelu 

Opiskelija voi suorittaa kursseja itsenäisesti, jos hänen opinto-ohjelmaansa 

kuuluvat kurssit tarjotaan samanaikaisesti kurssitarjottimella, eikä niitä ole 

mahdollista suorittaa myöhemmin opiskelijan opiskeluaikana. Muita syitä voi-

vat olla pitkäaikainen sairaus, koulun vaihdon yhteydessä puuttumaan jääneet 

kurssit tai ulkomailla hankittu riittävä kielitaito.  

Ennen kurssin suorittamista opiskelijan ja opettajan tulee täyttää kirjallinen 

sopimus, johon tulevat kurssin suorittamiseen kuuluvat osiot, suorittamisen ai-

karaja sekä opiskelijan että opettajan allekirjoitukset. Hylättyjä kursseja ei voi 

suorittaa itsenäisesti, jos opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ne osallistu-

malla kurssille. 

Opiskelija voi suorittaa aikuislukiossa kursseja etäopiskelijana. Jos kurssien 

sisällöt vastaavat lukion kurssien vaatimustasoa, ne voidaan hyväksyä opiske-

lijan kurssikertymään. 

 

3.7. Oppilaitosten yhteiset opetusjärjestelyt 

Apollon Yhteiskoulun lukion opiskelijat voivat suorittaa kursseja muissa toi-

sen asteen oppilaitoksissa. 

Yksityiset ja kaupungin aikuislukiot ottavat opiskelijoitamme suorittamaan  

yksittäisiä kursseja. Yksityiset aikuislukiot ovat opiskelijoille maksullisia ja 

kaupungin koulujen aikuislukioiden palvelut ovat maksuttomia. Opiskelijat 

hakeutuvat itse opiskelijoiksi ja heidän  suorituksensa hyväksytään opiskelijan 

kurssikertymään. 

Opiskelijoitamme kutsutaan vuosittain tutustumaan avoimien ovien päivinä  

korkeakouluihin. Varsinaista opetusta edellä mainitut oppilaitokset eivät tar-

joa. Kemian ja fysiikan opiskelijat tutustuvat opiskeluaikanaan kemian ja fy-

siikan laitokseen sekä jatko-opintomahdollisuuksiin kyseessä olevilla aloilla. 

 

3.8. Muut opetusjärjestelyt 

Lukiossamme on ollut pitkään yritysyhteistyötä, josta merkittävin on yhteistyö 

ABB OY:n kanssa. Se alkoi vuonna 2000 ja jatkuu edelleen. Koulukohtainen 

soveltava Kestävä kehitys- kurssi  perustuu osin ABB:n luento-osuuksien sekä 

yritysvierailujen varaan.  
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4 LUKU OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

   

Ohjaustoiminta 
 

Opiskelijoiden yksilölliset ohjaukselliset tarpeet ovat ohjaustoiminnan lähtö-

kohta. Tavoitteena on tukea lukio-opintojen sujumista ja vahvistaa opiskelijoi-

den tasa-arvoa. Ohjaus tukee opiskelijaa lukio-opiskeluun liittyvissä valinta- ja 

päätöksentekotilanteissa sekä henkilökohtaisissa opiskelun ja elämäntilanteen 

kysymyksissä. Ohjauksen avulla opiskelija oppii ymmärtämään, miten hänen 

tekemänsä valinnat ja päätökset ovat suhteessa ura- ja elämänsuunnitteluun.  

 

Helsingin lukioissa ohjauksen toteuttamiseen osallistuu koko opettajakunta. 

Lukio laatii ohjaussuunnitelman, josta käyvät ilmi ohjausta toteuttavat henki-

löt, heidän tehtävänsä ja vastuualueensa. Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen 

tiedotetaan ohjauksen muodoista ja ohjausta antavien henkilöiden tehtäväjaos-

ta. Ohjaussuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain. 
 

Opinto-ohjaus 
 

Opinto-ohjaajalla on päävastuu ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja to-

teutuksesta sekä opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä. Opinto-ohjaaja 

suunnittelee ohjauksen kokonaisuutta yhteistyössä rehtorin, ryhmänohjaajien, 

aineenopettajien, erityisopettajien ja muun kouluyhteisön jäsenten kanssa. 

Opinto-ohjausta toteutetaan henkilökohtaisena ohjauksena, pienryhmäohjauk-

sena ja opinto-ohjauksen kursseina. On tärkeää huolehtia opiskelijan mahdolli-

suudesta saada riittävästi henkilökohtaista ohjausta. 

 

Opinto-ohjaajan erityisellä vastuulla on opiskelijoiden lukioaikaiseen opiske-

luun liittyvien valintojen ohjaaminen sekä jatkokoulutus- ja elämänsuunnitel-

miin liittyvät ohjaukselliset kysymykset. Opiskelijan päätöksenteon ohjaus on 

koko lukioajan kestävä prosessi, johon varataan aikaa sekä henkilökohtaisena 

että ryhmäohjauksena. Lisäksi huolehditaan siitä, että opiskelijat oppivat käyt-

tämään keskeisiä tietolähteitä sekä yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- 

ja tietopalveluita. 

 

4.1. Ohjaustoiminnan tehtävä ja tavoitteet 

Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä  

sekä ohjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Ohjausta toteutetaan yhteis-

työssä koulun opettajien ja muun ohjaushenkilöstön kanssa. 

 

Apollon Yhteiskoulun lukiossa ohjaustoiminnalla pyritään tukemaan jokaisen 

opiskelijan omia vahvuuksia, edistämään hänen opiskelustrategioitaan sekä an-

tamaan hänelle tarvittaessa asiantuntijatukea kannustavassa ja turvallisessa il-

mapiirissä. Opiskelijalle annetaan aikaa, huomiota ja kunnioitusta ja ohjataan 

häntä yhteisöllisyyden kehittämiseen. 

 

Opiskelijaa ohjataan ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan, elämänhallin-

nastaan sekä ohjataan häntä löytämään hänelle parhaiten sopivia jatko-

opintoväyliä. Opiskelijaa kannustetaan myös elinikäiseen oppimiseen ja sen 

ymmärtämiseen, että  jatkuvasti muuttuva maailma antaa haasteita ja mahdol-

lisuuksia, mutta myös vaatii stressinsietokykyä ja nopeaa reaktiokykyä. 

Ohjauksella pyritään myös aktivoimaan nuoria tutustumaan erilaisiin jatko-

opintoihin liittyviin infotilaisuuksiin, työvoimahallinnon palveluksiin sekä eri-
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laisiin yrityksiin. Myös yrittävyyden näkökulmaa korostetaan yhtenä vaihtoeh-

tona. Kestävän kehityksen huomioimiseen pyritään kannustamaan. Tieteellis-

ten artikkeleiden tutustumiseen kehotetaan, koska jatko-opintoihin pyrittäessä 

opiskelijalta vaaditaan usein tieteellisten tekstien analysointitaitoja. 

 

 

4.2. Ohjauksen osa-alueet 

 

4.2.1. Opiskelun ja oppimisen ohjaus 

 

Lukion alkuvaiheessa olevien opiskelijoiden ohjauksessa sekä ryhmänohjaajil-

la että tutoreilla on tärkeä merkitys. He ohjaavat opiskelijaa koulun käytäntei-

hin, arviointiin sekä oman opiskelun sujuvaan aloittamiseen sekä suunnitteluun 

yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa. Ensimmäisen syksyn vanhempainillassa 

myöskin vanhemmat saavat tietoa ohjauksesta ja voivat antaa kotona oman pa-

noksensa ohjaukseen. Aineenopettajat voivat ohjata opiskelijaa oman aineensa 

opiskeluun. 

 

4.2.2. Jatko-opintojen ja ammatillisen suuntautumisen ohjaus 

 

Lukio-opintojen edetessä jatko-opintojen merkitys korostuu ja siitä vastaa 

opinto-ohjaaja yhdessä sidosryhmien kanssa. Ohjausmenetelminä käytetään 

henkilökohtaista ohjausta, pienryhmäohjausta, infoja, verkko-ohjausta sekä 

oppikirjaan liittyvien www-sivujen käyttöä . 

Apollon lukion opiskelijat voivat myös halutessaan käyttää lisäksi Kampin 

työvoimatoimiston avo-psykologin ja työvoimaneuvojien palveluita. Lukion 

kolmannen vuosiluokan opiskelijat osallistuvat vuosittain järjestettäville Stu-

dia-messuille, jossa he voivat tutustua heitä kiinnostaviin jatko-

opiskelupaikkoihin sekä Suomessa että ulkomailla. 

 

Abi- vuotena rehtori ohjaa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa opiskelijoita yliop-

pilaskirjoituksiin ja kontrolloi heidän kurssikertymiään. Valmennuskeskus an-

taa opiskelijoille tietoa jatko-opintoihin pyrkimisestä. Helsingin yliopisto jär-

jestää tiedekunnittain abi-infoja samoin myös Teknillisen korkeakoulun  

eri osastot. Opiskelijoilta kartoitetaan heidän henkilökohtaiset jatko-

opintotoiveensa myös koulussa ja pyritään järjestämään lisäksi heille akuuttia 

jatko-opiskeluinfoa abi-vuoden aikana. 

   

4.2.3. Ohjauksellinen tuki 

  

 Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa oppiaineen opiskelussa ja auttaa opiskelijaa 

kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan. Opettaja ohjaa myös opiskelijan 

ylioppilastutkintoon valmistautumista opettamassaan oppiaineessa.  

 Ensimmäisen lukiovuoden syksyllä opiskelijoille järjestetään lukiseula, jonka 

perusteella ohjataan opiskelijat koulussamme järjestettävälle Lue-kurssille se-

kä varsinaisiin luki-testeihin.( päiv. 3.1.2014) 

 

Opinto-ohjaaja huolehtii siitä, että lukitodistus lähetetään ylioppilaskirjoituk-

siin ilmoittautumisen yhteydessä ylioppilastutkintolautakunnalle. Rehtori huo-

lehtii siitä, että ylioppilaskirjoituksissa opiskelijalle järjestetään tarvittaessa 

erityisjärjestelyjä.  

 

Terveydenhoitaja kartoittaa terveydellisiä ongelmia ja huolehtii opiskelijan 

fyysisestä hyvinvoinnista ja ohjaa hoidoissa eteenpäin.  
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 Koulukuraattori 

 Koulukuraattori auttaa lukiolaisia mm. koulun käynnin vaikeudessa, tenttijän-

nityksessä, kaverisuhteiden ongelmissa sekä vapaa-aikaan liittyvissä ongel-

missa mm. päihteiden liikakäytössä ja ohjaa heitä tarvittaessa hakemaan lisä-

apua. Koulukuraattori on myös opiskelijahuoltoryhmän jäsen.    

  

  Koulupsykologi 

 Koulupsykologi tukee ja ohjaa opiskelijaa hänen oppimisvaikeuksissaan. Hän 

tekee tarvittaessa myös lukivaikeustodistuksia yhteistyössä erityisopettajan 

kanssa. ( 26.10.2014) 

 

4.3.  Ohjauksen toteuttaminen, työnjako ja tehtävät 

 

4.3.1. Ohjaustoiminnan tavoitteet 

 

Ohjauksen tulee muodostaa jatkumo, jonka keskeisenä tavoitteena on tukea 

opiskelijaa valinta- ja päätöksentekotilanteissa sekä ohjata häntä erilaisissa 

elämänhallintatilanteissa. Rohkaisevassa, turvallisessa, vastuullisessa ja kan-

nustavassa ilmapiirissä ohjaus toteutuu parhaiten. 

Ohjaus on koko koulun henkilökunnan asia. Sen toteuttaminen on jokaisen 

koulussa työskentelevän opetushenkilön vastuulla. Tavoitteena on saada jo-

kainen lukion opiskelija löytämään itselleen sopiva jatko-opiskelupaikka ja 

kasvamaan ja kehittymään nuoreksi vastuuntuntoiseksi, aktiiviseksi, itseään 

kunnioittavaksi kansalaiseksi.  

 

Henkilökohtainen ohjaus 

Henkilökohtaisen ohjauksen asiantuntija on opinto-ohjaaja. Henkilökohtaista 

ohjausta tarvitsevat jo opintojen alkaessa erityisesti opiskelun pitkittäjät, luki-

häiriöiset, motivaatio-ongelmista kärsivät, ADHD- henkilöt  ja opiskeluun si-

toutumattomat opiskelijat. Yhteistyössä vanhempien kanssa asioita pyritään 

viemään positiivisesti eteenpäin. Verkko-ohjauksessa voidaan myös käydä oh-

jauksellisia keskusteluita opiskelijoiden kanssa. 

 

Lukion toisen vuoden keväällä henkilökohtaista ohjausta tarvitsevat ylioppi-

laskirjoituksensa aloittavat opiskelijat. Abivuotena erilaisten jatko-

opintoinfojen ja tiedotustilaisuuksien lisäksi jokaiselle halukkaalle opiskelijal-

le annetaan mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta.      

 

4.3.2. Ryhmänohjaus 

 

Ryhmänohjaus on tärkeä lukion opiskelun alkaessa, jolloin ryhmänohjaajat 

pyrkivät heti alkuvaiheessa tutustuttamaan ryhmänsä koulun käytänteisiin ja 

arviointiperusteisiin. Ryhmänohjaajat pitävät joka viikko ryhmänohjaustuoki-

oita, ovat tavattavissa sopimuksen mukaan, tarkkailevat poissaoloja jne. Ryh-

mänohjaaja pitää henkilökohtaisia tutustumishaastatteluja opiskelijoilleen en-

simmäisen syksyn kuluessa ja pitää yhteyksiä opiskelijoiden vanhempiin. 

Opiskelun edetessä ryhmänohjaaja seuraa opiskelijoiden kurssikertymiä ja oh-

jaa heitä tarvittaessa opinto-ohjaajan ohjaukseen.   
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4.3.3. Ainekohtainen ohjaus 

 

Jokainen aineenopettaja seuraa opiskelijansa opintomenestystä ja ohjaa häntä 

opintojen menestymisessä. Pääsääntöisesti ohjauksen tulisi olla ennaltaehkäi-

sevää. Aineenopettajat  puuttuvat opiskelijoiden lisääntyviin poissaoloihin, 

käyttäytymiseen, opintomenestymiseen jne. Silloin ongelmiin voidaan puuttua 

mahdollisimman nopeasti ja selvittää ne. Jokaisen aineenopettajan tulee ohjata 

opiskelijaa opettamansa aineen opiskelussa koko lukion ajan. 

 

Muu koulukohtainen ohjaus, joka pitäisi sisällään mm.  pienryhmäohjauksen 

ja tutor-toiminnan ohjauksen. 

 

Pienryhmäohjausta annetaan silloin, kun pienempi ryhmä on kiinnostunut sa-

masta jatko-opintourasta tai esim. ylioppilaskirjoitusten jälkeen vietettävästä 

välivuoden erilaisista vaihtoehtomahdollisuuksista. Infon voi pitää joko opin-

to-ohjaaja tai joku opiskelija kyseessä olevasta jatko-opintopaikasta tai sidos-

ryhmästä.  

 

Tutor-toiminnan ohjauksesta vastaa aineenopettaja yhdessä opinto-ohjaajan 

kanssa. Tutoriksi pyritään valitsemaan erilaisia valintoja tehneitä nuoria, jotka 

ovat sitoutuneet omaan opiskeluunsa ja luotettavina, aktiivisina vertaistutorei-

na voivat auttaa uusia opiskelijoita mahdollisimman nopeasti omaksumaan 

koulun käytänteet ja sopeutumaan niihin.       

 

4.3.4. Ohjaustoimintaa koskeva työjako 

 

Opinto-ohjaaja 

Opinto-ohjaajan tehtävä on suunnitella ja koordinoida koko koulun ohjaus-

suunnitelman käytännön toteutus ja huolehtia siitä, että se toimii ja palvelee 

kaikkia koulun opiskelijoita.  Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijaa suunnittele-

maan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa, joka sisältää myös ylioppilas-

tutkintosuunnitelman. Opinto-ohjaaja seuraa yhdessä ryhmänohjaajan kanssa 

opiskelusuunnitelman toteutumista ja antaa sekä henkilökohtaista että pien-

ryhmäohjausta lukio-opintoihin, ylioppilastutkintoon ja jatko-opintojen suun-

niteluun liittyvissä kysymyksissä. 

 

Opinto-ohjaaja tiedottaa lukio-opiskelusta ja jatko-opintoihin hakeutumisesta 

perusopetuksen päättövaiheessa oleville opiskelijoille  

sekä heidän vanhemmilleen. Lukiolaisten vanhemmille opinto-ohjaaja tiedot-

taa lukio-opiskeluun liittyvistä asioista mm. arvioinnista, kurssikertymästä jne. 

sekä ylioppilastutkinnon rakenteesta ja osallistumisesta sekä kirjoitusten uu-

sintamahdollisuuksista. Opinto-ohjaaja on myös opiskelijahuoltoryhmän jäsen 

ja hoitaa erilaisia projekteja yhteistyössä erilaisten yrityksien ja sidosryhmien 

kanssa. 

 

Rehtori ja apulaisrehtori 

Rehtorilla on kokonaisvastuu ylioppilaskirjoitusten täytäntöönpanosta ja jär-

jestämisestä. Hän vastaa siitä, että ohjaustoiminta on hyvin järjestetty ja sille 

on riittävät resurssit etenkin siinä, että opiskelijan oikeus riittävään henkilö-

kohtaiseen ohjaukseen toteutuu. Apulaisrehtori vastaa siitä, että kurssitarjotin 

vastaa yhteisesti sovittuja ohjauksellisia linjoja.  
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Ryhmänohjaaja 

Ryhmänohjaajan tärkein rooli lukion alkaessa on opiskelijoiden ryhmäyttämi-

nen yhteistyössä opinto-ohjaajan ja tutoreiden kanssa. Hän seuraa ja tukee 

oman ryhmänsä opiskelijoiden opiskelua ja hyvinvointia ja osallistuu tarvitta-

essa opiskelijahuoltoryhmään  Hän ohjaa omalta osaltaan opiskelijan henkilö-

kohtaisen opiskelusuunnitelman suunnittelua ainakin lukuvuodeksi kerrallaan. 

Hän seuraa myös ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä säännöllisesti 

jaksoittain. Ryhmänohjaaja osallistuu opinto-ohjaajan kanssa pidettävään pa-

laveriin ja kontrolloi ryhmänsä opiskelijoiden kurssikertymiä. Hän pitää myös 

yhteyttä vanhempiin ja lakittaa ryhmänsä opiskelijat.  

 

 Aineenopettaja 

Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa opettamansa oppiaineen opiskelussa ja auttaa 

opiskelijaa kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan  ja valmiuksiaan. Hän 

ohjaa opiskelijan itsenäistä opiskelua opettamassaan oppiaineessa. Hän laatii 

kurssiesitteeseen ja opetussuunnitelmaan oppiainekohtaiset ohjaukselliset teks-

tit. Aineenopettaja ohjaa opiskelijan ylioppilastutkintoon valmistautumista 

opettamassaan oppiaineessa. 

  

 Koulusihteeri 

Koulusihteeri ohjaa opiskelijoita yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa hake-

maan erilaisia opintotukietuuksia mm. opintotuki ja koulumatkatuki sekä 

HKL:n opiskelijakortti.  

  

  Tutor-ohjaus 

Opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja sekä mahdollisesti myös aineenopettaja ohjaa-

jat tutortoimintaa ja toimivat yhteistyössä heidän kanssaan. Tärkeintä on ohjata 

tutoreita ohjaamaan uusia lukiolaisia opintojen alkaessa, mutta myös esiinty-

mään vanhempainilloissa ja koulun avoimen ovien päivillä sekä erilaisissa ta-

pahtumissa esim. Next Step –messuilla koulun edustajina. 

 

4.4.  Ohjauksellinen tiedottaminen 

 

Ohjauksellisista asioista tiedotetaan koulun internet-sivustolla apollonyhteis-

koulu.fi sekä wilma-järjestelmän tiedotteina ja viesteinä sekä opiskelijoille että 

huoltajille. Lukuvuosittain jaettavassa koulutiedotteessa ohjaukselliset asiat 

ovat myös selitettyinä tiivistetysti. Opetusvirastoon lähetettävässä ja koulun 

wilmassa julkaistavassa toimintasuunnitelmassa ohjauksen pääkohdat ovat 

näkyvissä. ( 2014) 

Ohjauksellista tiedotusta annetaan vanhemmille pidetyissä vanhempainilloissa 

sekä kahdenkeskisissä palavereissa opiskelijan ja hänen vanhempiensa kanssa. 

Opiskelijoiden erityisissä oppimisvaikeustilanteissa käytetään eri alan asian-

tuntijoita. 

 

4.5.  Ohjaukseen liittyvä yhteistyö 
 

Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa 

Yhteistyötä tehdään erityisesti Pohjois-Haagan yhteiskoulun kanssa, jonka 

kanssa lukiollamme on yhteisiä opettajia. Myös yhteisiä kursseja tullaan jär-

jestämään. (10/2014) 

 

Yhteistyö eri asiantuntijoiden kanssa 

 

Opinto-ohjaaja pyrkii kiinteään yhteistyöhön työvoimahallinnon edustajien, 

yritysten, eri oppilaitosten sekä julkishallinnollisten yhteisöjen kanssa. Tärkeä 
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yhteistyömuoto Apollon Yhteiskoulussa on aikuislukioiden rehtorien kanssa, 

koska opiskelijan kohtaama etenemiseste yleensä hoituu vain menemällä suo-

rittamaan kurssi aikuislukiossa. Myös vieraiden kielten opiskelu oman koulun 

tarjonnan lisäksi hoituu pääsääntöisesti aikuislukioissa.  

 

   Yhteistyö huoltajien kanssa 

   

Yhteistyö huoltajien kanssa koetaan Apollon Yhteiskoulun lukiossa erittäin 

tärkeäksi. Se pyritään aloittamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja si-

tä ylläpitävät pääsääntöisesti opinto-ohjaaja, rehtori ja ryhmänohjaajat. Kou-

lumme avoimet ovet, ilmaisutaidon kurssien tuotokset, näytelmäesitykset, 

vanhojen tanssit ja vanhempainillat ovat perinteisesti olleet avoinna kaikille 

koulumme toiminnasta kiinnostuneille vanhemmille. Opiskelijoiden poissaolo-

ja kontrolloidaan tiukasti yhteistyössä vanhempien kanssa. 

Yhdessä vanhempien kanssa laadituilla koulumme järjestyssäännöillä voimme 

tukea yhteistyössä opiskelijan henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. 
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5 LUKU  OPISKELIJAN TUKEMINEN 

 

5.1. Tukiopetus 

 

Tavoitteena on antaa opiskelijoille tukiopetusta tarvittaessa, lähinnä kielissä ja 

matematiikassa.  

5.2. Opiskelijahuolto 

MUUTA TÄMÄ! 2014 

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta 

ylläpitävää työtä ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden tervettä ja tasapai-

noista kehitystä sekä luodaan edellytykset hyvälle oppimiselle. Opiskelijahuol-

totyö kuuluu osaltaan kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.  

Lukiossa tuetaan aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden 

ja vastuullisuuden kehittymistä. Samalla huolehditaan tuen tarjoamisesta niin, 

että nuori ei jää yksin opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvien ratkaisujen 

kanssa. Opiskelijahuoltotyö on koulun yhteisöllistä, vuorovaikutuksellista ja 

kaikkien hyvinvoinnista huolehtivaa toimintakulttuuria. Lukiossa tuetaan opis-

kelijoiden ryhmäytymistä ja osallisuutta edistävien rakenteiden luomista. 

Opiskelijahuoltotyö perustuu luottamukselliseen ja vastuulliseen yhteistyöhön 

koulun henkilöstön ja opiskelijoiden kesken. Sen onnistumien edellyttää yhdes-

sä laadittuja toimintamalleja ja suunnitelmia ennaltaehkäisevää työtä sekä 

ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteiden hoitamista varten. Opiskelijoille ja 

vanhemmille tiedotetaan säännöllisesti opiskelijahuollon yleisistä käytänteistä 

ja toimintasuunnitelmista. 

Apollon Yhteiskoulun lukiossa on säännöllisesti kokoontuva moniammatillinen 

opiskelijahuoltoryhmä, joka vastaa opiskelijahuoltotyön kehittämisestä ja toi-

minnan koordinoimisesta. Moniammatillisessa työssä noudatetaan ammatti-

eettisiä periaatteita sekä tietojensaantia ja salassapitoa koskevia säädöksiä.  

Mikäli opiskelija tarvitsee erityistä tukea, tukitoimia voidaan suunnitella ja to-

teuttaa opiskelijan, opettajien, opiskelijahuoltohenkilöstön ja vanhempien yh-

teistyönä. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muiden viranomaisten sekä hoidos-

ta ja kuntoutuksesta vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Koulussa huolehdi-

taan siitä, että opiskelijalle annetaan tieto hänen käytettävissään olevista ter-

veydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista ja muista nuorten tukipalveluista. 

Tarvittaessa nuori ohjataan hakeutumaan näihin palveluihin. Yhteistyössä 

vanhempien kanssa otetaan huomioon luottamuksellisuus, nuoren ikä ja etu.  

Opiskelijahuollon palveluita lukiossa on kouluterveydenhuolto. Lisäksi luki-

oissa voi olla psykologi- ja kuraattoripalveluita. Opiskelijahuoltoa toteutetaan 

yhteistyössä terveys-, sosiaali-  ja nuorisotoimen sekä muiden psykososiaalista 

tukea tarjoavien yhteistyötahojen kanssa.  

 

Apollon Yhteiskoulussa opiskelijahuoltoa hoitavat erityisesti terveydenhoitaja, 

koulukuraattori ja koulupsykologi sekä erityinen oppilashuoltoryhmä rehtorin 

johdolla. 

 

Opiskelijahuollon tavoitteena pyrkiä ennalta ehkäisemään erilaisia ongelmati-

lanteita ja ratkaisemaan ne mahdollisimman nopeasti.  

 

Koulussa on laadittu pelastussuunnitelma, työrauhasuunnitelma, kriisiohjelma, 

järjestyssäännöt ja päihdetoimintaohjelma. (Ohjelmat ja järjestyssäännöt ovat 

liitteinä) 
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5.3. Opiskeluun liittyvä erityinen tuki 

 

Lukiossa annetaan tukea opiskelijalle, jonka opiskelun edellytykset ovat hei-

kentyneet sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Erityisen tuen piiriin kuu-

luvat opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea psyykkisistä tai sosiaalisista tai elä-

mäntilanteeseen liittyvistä syistä tai joilla on oppimisvaikeuksia. 

 

Tavoitteena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on mahdollisuus 

suorittaa lukio-opintonsa. Opiskelija voi saada erityisopetusta, opiskelijahuol-

lon palveluita tai hänet ohjataan tarvittaessa käyttämään koulun ulkopuolisia 

hoitopalveluita (ks. 5.2. Opiskelijahuolto). 

 

Lukiossa ilmaantuviin vaikeuksiin puututaan välittömästi, kun ne on havaittu. 

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus- ja koetilanteet järjestetään siten, 

että hänen yksilölliset tarpeensa voidaan ottaa huomioon kaikkien oppiainei-

den opetuksessa ja eri oppimisympäristöissä.  

 

Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan kirjallinen suunnitelma, jos-

sa todetaan, miten hänen yksilölliset tukitoimensa koulussa järjestetään. Suun-

nitelman tekoa koordinoi opiskelijahuoltoryhmä. Suunnitelmaa toteuttavat 

kaikki opiskelijaa opettavat opettajat sen mukaan, miten kunkin opiskelijan 

tarpeiden perusteella sovitaan. 

 

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointia käsitellään Opiskelijan oppi-

misen arviointi-luvussa (ks. luku 6.)  

 

Erityisopetus 
 

Helsingin kaupungin lukioissa ja aikuislukioissa toimii laaja-alaisia erityis-

opettajia. Lukion erityisopetusta annetaan kurssimuotoisena sekä yksilö- ja 

pienryhmäopetuksena. Lukion erityisopetuksen kurssit ovat soveltavia kursse-

ja, aikuislukiossa valinnaisia kursseja. Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä.  

 

Lukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea, joka kohdistuu oppi-

maan oppimiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvista-

miseen oppijana. Erityisopetus tukee myös opiskelijaa, jolla on kielellisiä eri-

tyisvaikeuksia tai muita oppimisvaikeuksia. Erityisopettaja ei ota vastuuta ope-

tussuunnitelman mukaisten oppiaineiden opetuksesta eikä eri oppiaineiden tu-

kiopetuksesta. 

 

Erityisopettaja osallistuu tarvittaessa opiskelijan ohjaukseen ja arviointiin sil-

loin, kun on kyse oppimisvaikeuksiin liittyvistä asioista. Hän toimii yhteis-

työssä opiskelijaa opettavien aineenopettajien kanssa. 

 

Opiskelijan tukeminen toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä, johon 

opiskelija itse ja tarvittaessa hänen vanhempansa osallistuvat.  

 

Erityisjärjestelyt 
 

Erityistä tukea ovat myös Valtioneuvoston asetuksen n:o 144 / 2001 § 14 tar-

koittamat erityiset järjestelyt lukion aikana sekä oppimistilanteissa että kokeis-

sa. Erityisjärjestelyjä voidaan suunnitella myös opiskelijalle, jolla on vähin-

tään keskivaikea luki-vaikeus. Erityisjärjestelyt suunnitellaan moniammatilli-
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sena yhteistyönä yhdessä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa, mikäli 

opiskelija on alle 18-vuotias. 

 

Erityisjärjestelyjä lukioaikana voi saada opiskelija, jonka tuen tarpeen opiske-

lijahuoltoryhmä on arvioinut. Erityisopettajan arvioima keskivaikea lukivaike-

us mahdollistaa erityisjärjestelyiden käytön.  

 

Erityisjärjestelyihin lukion aikana on mahdollisuus myös sellaisella opiskeli-

jalla, joka ei aio osallistua ylioppilaskokeeseen. Ylioppilastutkintolautakunnal-

ta anotaan erikseen erityisjärjestelyt ylioppilaskoetta varten. 

 

Koulussa ei ole toistaiseksi erityistä erityisopetuksen resurssia. Apollon Yh-

teiskoulussa erityisen tuen tehtävät ja tavoitteet määritellään käytännössä ta-

pauskohtaisesti edellä esitettyjen yleislinjausten mukaisesti. 

* 

Opiskelijahuollon, ohjauksen ja opetuksen yhteistyö on oleellista erityistä tu-

kea tarvitsevien opiskelijoiden auttamiseksi. Nämä asiat on esitetty aiemmin 

edellisissä osioissa. 

 

Erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ohjataan saamaan apua myös muilta 

asiantuntijoilta. 

 

5.4.  Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 

  

Yleistä 
 

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksella tarkoitetaan Helsingin opetussuunnitel-

malinjauksessa ensisijaisesti maahanmuuttaja-taustaisten ja muiden vieraskie-

listen opiskelijoiden opetusta.  

 

Maahanmuuttajataustaisten ja muiden vieraskielisten opiskelijoiden opetuk-

sessa ja opiskelussa noudatetaan opetussuunnitelman perusteita, Helsingin lu-

kiokoulutuksen linjauksia, kunnallista suomi toisena kielenä (S2)- opetus-

suunnitelmaa sekä koulun opetussuunnitelmaa.  

 

Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden taustat ja lähtökohdat kuten 

suomen kielen taito, opiskelijan äidinkieli ja kulttuuri, maassaoloaika ja aikai-

sempi koulunkäynti. Opetus ja opiskelu tukevat opiskelijan kasvamista sekä 

suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että opiskelijan oman kieli- ja kulttuu-

riyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi.  

 

Ohjauksella ja huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on keskeinen merkitys 

maahanmuuttajataustaisen ja muun vieraskielisen opiskelijan opintojen tuke-

misessa. 

 

Suomi toisena kielenä 
 

Maahanmuuttajataustaiselle ja muulle vieraskieliselle opiskelijalle opetetaan 

koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden suomi 

äidinkielenä – oppimäärän sijasta S2 -oppimäärää, mikäli hänen suomen kielen 

taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-

alueilla. Yhdessä oman äidinkielen kehittymisen kanssa S2-opetus vahvistaa 

opiskelijan identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle. 

Lukion S2-oppimäärän tavoitteet ja sisällöt perustuvat perusopetuksessa tai 
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muualla hankittuun suomen kielen perusteiden hallintaan. Kunnallisessa ope-

tussuunnitelmassa kuvataan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi. ’ 

 
 

Maahanmuuttajien äidinkieli 
 

Maahanmuuttajataustaisille ja muille vieraskielisille opiskelijoille järjestetään 

mahdollisuuksien mukaan myös oman äidinkielen opetusta. Opetuksella tue-

taan opiskelijan kasvamista sekä oman kieli- ja kulttuuriyhteisönsä että suoma-

laisen kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. Hel-

singissä maahanmuuttajien äidinkielen opetusta annetaan keskitetyissä opetus-

ryhmissä kaksi tuntia viikossa niissä kielissä, joihin on laadittu kunnalliset 

opetussuunnitelmat.  
 

Opiskelijan uskonto 
 

Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon sekä islaminuskonnon ope-

tuksessa noudatetaan koulukohtaisia opetussuunnitelmia. Opiskelijan oman 

uskonnon opetuksessa sovelletaan uskonnon opetussuunnitelman perusteiden 

periaatteita, erityisesti kaikille uskontosidonnaisille ryhmille laadittuja tavoit-

teita. Opetus perustuu kunnallisiin opetussuunnitelmiin. Omassa uskonnolli-

sessa yhteisössä suoritetut opinnot voidaan rehtorin harkinnan mukaan hyväk-

silukea ja arvioida suoritusmerkinnällä. 

 

Arviointi 
  

Suomen kielen opetuksen ohella maahanmuuttajataustaisten ja muiden vieras-

kielisten opiskelijoiden tulee saada tarvittavaa tukea selviytyäkseen lukio-

opinnoistaan edellytyksiään vastaavalla tavalla. Opiskelijoita informoidaan jo 

lukio-opintojen alussa opiskelumahdollisuuksista, tukijärjestelyistä sekä oike-

uksista ylioppilastutkinnossa. Opiskelijoiden kielelliset vaikeudet sekä muut 

syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioin-

nissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhun-

kin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon an-

nettaessa opiskelijan kurssiarvosanaa. 
 

Maahanmuuttajataustainen opiskelija arvioidaan S2 -oppimäärän mukaan, jos 

opiskelija on valinnut sen oppimääräkseen riippumatta siitä, onko hänelle jär-

jestetty erillistä suomi toisena kielenä -opetusta vai ei tai onko lukio voinut 

tarjota vain osan S2 -kursseista. Äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkie-

lenä – oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmääräises-

ti S2 -kursseihin, ja niistä saatu arvosana siirtyy S2 -kurssin arvosanaksi. S2 -

kurssit korvaavat äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän 

kurssit vain siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja sisällöt vastaavat toisiaan. 

Tällöin pääsääntöisesti pakollisten kurssien osalta edellytetään lisänäyttöjä ja 

arvosana harkitaan uudelleen niiden yhteydessä. Opiskelijalla voi olla todis-

tuksessaan arvosana vain joko äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä 

-oppimäärästä tai S2-oppimäärästä, mutta ei molemmista. 

JATKA TÄSTÄ!  ( 26.10.2014) 

Suomi toisena kielenä – ylioppilaskokeeseen voi osallistua vain opiskelija, 

jonka äidinkieleksi on väestörekisterissä merkitty muu kuin suomi. 
 

Mikäli opiskelijan opiskelema oma äidinkieli ei ole suomi, se kirjataan sovel-

taviin opintoihin omaksi kohdakseen otsikolla ”Maahanmuuttajan äidinkieli”. 

Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin tulee kohdistua monipuolisesti kieli-

taidon ja tiedon eri alueisiin. Arviointiin vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tuo-
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tokset, osallistumisaktiivisuus ja harrastuneisuus. Maahanmuuttajien äidinkieli 

arvioidaan soveltavana kurssina suoritusmerkinnällä.  Arviointia voidaan täy-

dentää kirjallisesti annettavalla sanallisella arvioinnilla. 

 

Apollon Yhteiskoulussa annetaan S2-opetusta pakollisissa kursseissa sekä yli-
oppilastutkintoon valmistavassa syventävässä kurssissa. Suomi toisena kiele-
nä –kursseja on mahdollisuus suorittaa myös verkkokursseina. (2014) 
 
Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus ja uskonnon opetus hoidetaan kau-

pungin tarjoamalla palvelulla. 

 



 

 
24 

6 LUKU  ARVIOINTI 

 

6.1. Opiskelijan oppimisen arviointi 

 

Helsingin kaupungin lukioissa opiskelijan oppimista ja työskentelyä arvioidaan ja opiskeli-

jalle annetaan palautetta monipuolisesti. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön.  

 

Arvioinnin ja palautteen avulla opiskelijaa ohjataan ja kannustetaan määrätietoiseen opiske-

luun, luodaan edellytyksiä itsearviointiin, omien tavoitteiden asettamiseen ja työskentelyn 

kehittämiseen ja vahvistetaan siten oppimaan oppimisen taitoja. Opiskelijalle annetaan sel-

keää tietoa opintojen edistymisestä, tavoitteiden saavuttamisesta ja oppimistuloksista sekä 

opintojen aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan 

aina kurssin päätyttyä. 

 

Opiskelun arviointi antaa opettajille tärkeää palautetietoa opetuksen tuloksellisuudesta ja 

vaikuttavuudesta. Huoltajat saavat arvioinnista tietoa opiskelijan opintojen edistymisestä ja 

oppimistuloksista. Arviointi antaa tietoa myös jatko-opintojen järjestäjille sekä työelämän 

edustajille. 

 

Arvioinnilla pyritään lisäämään opiskelijan realistista käsitystä omasta oppimisestaan ja oh-

jaamaan häntä löytämään itselleen sopivia opiskelukäytänteitä. Arvioinnin yksi keskeinen 

tehtävä on myös kannustaa opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa ja käyttämään niitä jat-

ko-opintoja ja uranvalintaa pohdittaessa. Arviointi auttaa myös kriittisessä suhtautumisessa 

erilaiseen mediaviestintään. 

 

6.1.1. Opiskelijan kurssisuoritusten arviointi  

Opiskelijan arviointi on tarkoitettu opiskelijalle ja hänen huoltajilleen palautteeksi opintojen 

edistymisestä ja oppimistuloksista. Arvioinnin tarkoituksena on myös kannustaa ja ohjata 

opiskelijaa. Sen tulee myös kehittää opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin.  

Kurssisuorituksia arvioidaan numeroin sekä suoritus- ja K-merkinnöin. Opiskelija ei voi jäl-

kikäteen poistaa arvioituja kurssejaan.  

 Numeroarviointi  

1) Jokaisen oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin  4–10, riippu-

matta siitä, tuleeko numero opiskelijan jaksoarvosteluun. Numeroarviointi annetaan valin-

naisissa vieraissa kielissä, jos opiskelija on suorittanut vähintään 3 kurssia.  

 

2) Pyydettäessä arvosanan saa myös seuraavista aineista:  

- yhden pakollisen kurssin sisältävät aineet: filosofia, fysiikka, kemia, kuvataide, musiikki, 

terveystieto ja psykologia  

- liikunta  

- syventävistä kursseista koostuvat aineet: valinnaiset vieraat kielet, jos opiskelija on suorit-

tanut enintään kaksi kurssia  

- tietotekniikka, jos opiskelija on suorittanut kaikki kolme kurssia 

Suoritusmerkintä S  

1) Suoritusmerkinnällä arvioidaan aina opinto-ohjaus sekä koulukohtaiset soveltavat kurssit 

elämyksellinen kulttuuritieto, ilmaisutaito, kestävä kehitys, kotitalous, liikennekasvatus, tu-

torkurssi ja tietotekniikka sekä muutamat ainekohtaiset soveltavat kurssit (ru, li, hy) sekä 
ympäristö- ja ihmisoikeusaiheiset kurssit YI1- YI11 ( 2014) 
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2) Suoritusmerkinnällä arvioidaan  

- pakolliset kurssit (jos niitä on vain yksi), joista opiskelija ei pyydä numeroarvosanaa  (filosofia, fysiik-

ka, kemia, kuvataide, musiikki, terveystieto, psykologia) 

- liikunta 

- valinnainen vieras kieli, jos sitä enintään kaksi kurssia  

Merkintä K (suoritus kesken)  

Merkintä K on mahdollista antaa opiskelijalle, joka ei ole kurssin aikana suorittanut kaikkia kurssin edel-
lyttämiä tehtäviä tai osioita, esim. suullista esitelmää, tutkielmaa, kotiainetta tai loppukoetta. Jos K-
merkinnän syynä on pelkästään suorittamaton loppukoe, kurssin opettaja muuttaa K-merkinnän ar-
vosanaksi kyseisen jakson uusintakokeen jälkeen. Jos koe hylätään tai opiskelija jättää osallistumatta sii-
hen ilman pätevää syytä, arvosanaksi merkitään 4. ( 19.11.13 kokouksessa päätetty )  

Aineenopettaja voi harkintansa mukaan käyttää merkintää K sekä pakollisissa, syventävissä että sovel-
tavissa kursseissa.  

Opiskelijan on suoritettava K pois saman lukuvuoden aikana. Suorituksesta ja tarkemmasta ajankohdas-
ta sovitaan aineenopettajan kanssa. Vasta suoritettuaan kurssiin sisältyvät osiot kokonaan loppuun 
opiskelija saa kyseessä olevasta aineesta kurssin. Suorittamattomat K-merkinnät 1-4 jaksojen osalta 
poistuvat 5. jakson uusintakokeen jälkeen. Viidennen jakson suorittamattomat K-merkinnät poistuvat 
seuraavan lukuvuoden ensimmäisen jakson uusintakokeen jälkeen. 

Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että hän suorittaa ennen ylioppilaskirjoituksia K-merkinnän pois kirjoi-
tettavien aineiden pakollisissa kursseissa. Muut K-merkinnät pitää keväällä valmistuvan suorittaa huhti-
kuun loppuun ja syksyllä valmistuvan lokakuun loppuun mennessä. K-merkintä ei saa jäädä päättötodis-
tukseen.(2014) 

 

Opiskelijan mahdollisuus valita arviointitapa  

Edellä mainituissa aineissa, joissa opiskelijalla on oikeus pyytää numeroarvosana tai valita suoritusmer-

kintä, opiskelija tekee pääsääntöisesti suoritetun kurssin jälkeen valinnan arviointitavasta. Päättövuoden 

loppuvaiheessa opiskelija voi muuttaa valintaansa, jos hän katsoo hyötyvänsä siitä esim. jatko-opintoihin 

pyrkiessään.  

Jos opiskelija jättää kesken vieraan kielen opiskelun, hänen tulee keskustella opettajan kanssa oppiaineen 

arviointitavasta. Kaikki numeroarvioinnit on pidettävä tallessa, koska opiskelijalla on oikeus muuttaa ar-

viointitapaansa myöhemmin.  

6.1.2. Jaksoarvostelu  

Opiskelija saa jokaisen jakson jälkeen ryhmänohjaajaltaan jaksoarvostelun, josta hän näkee 

eri oppiaineissa saamansa arvosanat. Mikäli opiskelijalla on etenemiseste jossakin aineessa, 

hän saa myös erillisen etenemisestelomakkeen. Alaikäisen opiskelijan tulee näyttää jaksoar-

vosteluun ottamansa huoltajan allekirjoitus ryhmänohjaajalle. Opiskelijalla on oikeus saada 

kurssin opettajalta tietoa arviointiperusteista. Jokaisen kurssin alussa opettaja selvittää opis-

kelijoille, mitkä suoritukset vaikuttavat kurssin arvosanaan sekä mitä kirjallisia esitelmiä pi-

tää laatia ja missä laajuudessa.  

Jos opiskelija on runsaasti poissa kurssin tunneilta tai hän ei muuten osallistu kurssin edel-

lyttämällä tavalla, hänelle annetaan kirjallinen varoitus, jossa kehotetaan osallistumaan ak-

tiivisemmin opetukseen. Alaikäisen opiskelijan on palautettava lomake huoltajan allekirjoit-

tamana ryhmänohjaajalle. Varoituksen antaneella opettajalla on mahdollisuus jättää kurssi 

arvostelematta, jolloin jaksotodistuksessa ei ole lainkaan merkintää ko. kurssista. Tämä on-

kin ainoa peruste kurssin jättämiselle ilman arvosanaa.  
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Opiskelijan joutuessa olemaan sairauden tai muun siihen verrattavissa olevan syyn tähden 

poissa kurssilta pitkän ajan hänellä on oikeus yrittää suorittaa alkamansa kurssi keskusteltu-

aan asiasta opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.  

6.1.3. Koulun arviointikäytäntöjä  

  Hylättyjen arvosanojen vaikutus etenemiseen 

Jos opiskelijalle kertyy hylättyjä arvosanoja tai K-merkintöjä enemmän kuin 1/3 oppiaineen 

kurssimäärästä, häntä ohjataan suorittamaan hylätyt arvosanat pois ennen seuraaville 

kursseille osallistumista. Suoritus voi oman lukion lisäksi tapahtua myös aikuislukiossa. 

(2014) 

 Kurssien itsenäinen suorittaminen  

Opiskelija voi suorittaa kurssin itsenäisesti, jos hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvat kurssit 

tarjotaan samanaikaisesti kurssitarjottimella, eikä kumpaakaan ole mahdollista suorittaa 

myöhemmin hänen opiskeluaikanaan. Muita syitä voivat olla pitkäaikainen sairaus tai kou-

lun vaihdon yhteydessä puuttumaan jääneet kurssit. Joidenkin oppiaineiden suoritustavoissa 

on tässä opetussuunnitelmassa  annettu mahdollisuus itsenäiseen suoritukseen. 

 Ennen kurssin suorittamista opiskelijan ja opettajan tulee täyttää sopimus, johon tulevat 

kurssin suorittamiseen kuuluvat osiot, suorittamisen aikaraja sekä opettajan ja opiskelijan al-

lekirjoitukset ( liite 3 ) . Hylättyjä kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti, jos opiskelijalla on 

mahdollisuus suorittaa ne osallistumalla kurssille. Kopio lomakkeesta toimitetaan opinto-

ohjaajalle ja suorituksen ja arvioinnin jälkeen lomake viedään opinto-ohjaajalle. Vaihto-

oppilasvuoden aikana tai kesäyliopistossa suoritettu kurssi voidaan hyväksyä, jos siitä on 

saatu numeroarvosana tai suoritusmerkintä. Kurssin korvaavuudesta päättää rehtori yhteis-

työssä opinto-ohjaajan kanssa. Jos muualla saatu suoritusmerkintä muutetaan arvosanaksi 

omassa lukiossa, se katsotaan arvosanaksi 5, ellei opiskelijalla ole mahdollisuutta saada 

arvosanan antaneelta opettajalta muuta arvosanaa. ( 2014) 

 Kurssin uusiminen  

a) Hylätty kurssi  

Jos opiskelija saa kurssista hylätyn arvosanan, hänellä on yksi mahdollisuus yrittää uu-
sia se kyseisen jakson uusintakoepäivänä. Jos opiskelijalla on samassa jaksossa kaksi 
hylättyä kurssia, ne suoritetaan pääsääntöisesti samalla uusintakerralla. Jos opiskelija 
on ollut toisesta kokeesta sairauden takia poissa ja on asianmukaisesti ilmoittanut siitä 
ennen koetta, hän voi sopia kyseisen kokeen suorittamiseksi erillisen ajan  kurssin opet-
tajan kanssa. Jos opiskelija arvioi, että kolme tuntia ei riitä kahden kokeen suorittami-
seen, hänen on perustellen esitettävä tämä kummankin kurssin opettajalle ja pyydettä-
vä mahdollisuutta erillistä mahdollisuutta toisen kokeen suorittamiseen. Tällöin hänen 
on käytettävä koko kolme tuntia yhden kokeen suorittamiseen.   

Jos opiskelija on jäänyt pois varsinaisesta kokeesta ilman, että hän on ilmoittanut koe-
päivän aamuna poissaolostaan, hänellä on vain yksi mahdollisuus kurssin suoritukseen, 
ei erikseen enää uusintakertaa. Myös uusintakokeeseen saapumatta jäämiseen on esi-
tettävä hyväksytty syy.  

Uusinnat järjestetään n. viikko koeviikon päättymisen jälkeen klo 16.15 – 19.15. Hylätyn 
arvosanan saaneen opiskelijan oletetaan osallistuvan saman jakson uusintakokeeseen, 
ellei hän ilmoita olevansa sairaana tai perustellusta syystä ilmoita jättävänsä uusinta-
mahdollisuutensa käyttämättä. Jos hylättyjä arvosanoja on kolme, opiskelija ilmoittaa, 
minkä näistä siirtää myöhemmäksi. Tällöin on sovittava kyseisen opettajan kanssa uu-
sinnan siirtämisestä. (2014) 
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b) Hyväksytty kurssi  

Hyväksytyn kurssin voi uusia käymällä kurssin uudelleen sitä tarjottaessa tai suorittamalla 

itsenäisesti. Itsenäiseen suoritukseen on opiskelijalla oltava perusteltu syy, esim. opiskelijal-

la ei ole mahdollisuutta enää osallistua uudelleen kurssille (viimeisen vuoden opiskelijat) tai 

opiskelija on sairauden takia saanut kurssista omaa tasoaan alhaisemman arvosanan.  Hy-

väksyttyä kurssia ei voi korottaa käymällä kurssin uusintakokeessa.  

6.1.4. Päättöarvosanan muodostuminen  

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mu-

kaisesti opiskelemista pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä 

soveltavista kursseista. 

 

Oppiaineen päättöarvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunni-

telman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojan 

aritmeettisena keskiarvosanana 

 

Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: 

1-2 kurssia  hylättyjä enintään 0 kurssia 

3-5 kurssia  hylättyjä enintään 1 kurssi 

6-8 kurssia  hylättyjä enintään 2 kurssia 

9 kurssia tai enemmän   hylättyjä kursseja enintään 3.  

Pääsääntöisesti koulussa luetaan opiskelijalle hyväksi toisen asteen oppilaitoksissa suoritetut 

vastaavat kurssit. Toisessa oppilaitoksessa suorituksesta saatua hylättyä arvosanaa ei lueta 

hyväksi. 

Yleishyödyllisten järjestöjen kursseilla tehdyt kurssisuoritukset luetaan hyväksi vain mikäli 

opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa käydyn keskustelun tuloksena siihen päädytään. 

 

Sellaiset kurssit, joista opetuksen järjestäjä ei anna kurssiarvosanaa, käsitellään arvostelun 

yhteydessä soveltavina kursseina, jotka eivät vaikuta arvosanaan. Poikkeuksena ovat omassa 

koulussa suoritetut oppiaineeseen liittyvät soveltavat kurssit, joissa menestyminen voi ko-

rottaa aineesta annettavaa arvosanaa. 

 

Mikäli koulun omassa opetussuunnitelmassa ei ole sellaista oppiainetta, jota opiskelija lukee 

toisessa oppilaitoksessa, merkitään se päättötodistuksessa kohtaan muissa oppilaitoksissa 

suoritetut kurssit. 

 

6.1.5. Oppiaineen oppimäärän arviointi  

Opiskelijalla on oikeus osallistua kerran kunkin oppiaineen erilliseen kuulusteluun, jotka pääsääntöisesti 

järjestetään ennen syksyn tai kevään ylioppilaskirjoituksia. Osallistumalla kuulusteluun menestyksekkääs-

ti opiskelija voi korottaa oppiaineen kokonaisarvosanaa. Kuulusteluja varten kerätään halukkaista osallis-

tujista lista ja ryhmänohjaajat yhdessä opiskelijoiden kanssa laativat aikataulut kuulusteluille. Kuuluste-

luissa on sekä suullisia että kirjallisia osioita.  

 

Kuulusteluun ilmoittautuminen on sitova, joten vain sairaustapaus tms. on hyväksyttävä syy olla pois 

kuulustelusta. Pois jäämisestä on ilmoitettava asianomaiselle opettajalle. 

 

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien 
kurssien pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen 
kuulustelun lisäksi 
• koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa määrittelemien syventävien ja soveltavien 
kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä 
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• opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat 
oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.  
(12/2014) 

 

6.1.6 Lukion oppimäärän suoritus 

”Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä kurssei-
na. 
Opiskelijalle vapaaehtoiset opinnot voivat olla kestoltaan edellä mainittua lyhyempiä tai pitem-
piä. 
Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. ...” (Lukioasetus 810/1998, 1 § 1 mom) 

Opiskelijan henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaan kuuluvia pakollisia, syventäviä ja soveltavia 
kursseja tulee olla opiskeltu vähintään siinä laajuudessa kuin ne on määritelty valtioneuvoston 
14.11.2002 antamassa tuntijakopäätöksessä. (Valtioneuvoston asetus 955/2002). 
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden 
oppimäärät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia 
täyttyy. Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan 
lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. 
 
Arvioinnin uusiminen ja oikaisu 
”Opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä kah-
den kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja 
opiskelijan opettajat yhdessä.” (Lukioasetus 810/1998, 13 § 1 mom) 
”Jos 1 momentissa tarkoitettu uusi arviointi tai ratkaisu, jolla pyyntö on hylätty, on ilmeisen 
virheellinen, lääninhallitus voi opiskelijan pyynnöstä velvoittaa opettajan toimittamaan uuden 
arvioinnin tai määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi taikka määrä-
tä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava.” (Lukioasetus 810/1998, 13 § 2 mom) 

Lukiokoulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa opiskelijoille arvioinnin uusimis- ja oikaisumahdolli-
suudesta 

6.1.7 Todistukset ja niihin merkittävät tiedot 

 

Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia: 

1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän. 

2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun henkilö on suorittanut yhden tai useamman lukion 

oppiaineen oppimäärän. 

3. Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion ko-

ko oppimäärän suorittamista. 

 

Lukion todistusten tulee sisältää seuraavat tiedot: 

• todistuksen nimi 

• koulutuksen järjestäjän nimi 

• oppilaitoksen nimi 

• opiskelijan nimi ja henkilötunnus 

• suoritetut opinnot 

• todistuksen antamispäivämäärä ja rehtorin allekirjoitus 

• tiedot oppilaitoksen todistuksenanto-oikeudesta 

• arvosana-asteikko 

• selvitys kielten oppimääristä 

 

ÄO/M = äidinkielenomainen oppimäärä toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsi/suomi) 

S2/R2 = suomi/ruotsi toisena kielenä vieraskielisille opiskelijoille 

A = perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 

B1 = perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkaneen yhteisen kielen oppimäärä 
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B2 = perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä 

B3 = lukiossa alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä 

 

Suomi/ruotsi toisena kielenä vieraskielisille opiskelijoille (S2/R2) merkitään todistuksessa äidinkielen ja 

kirjallisuuden kohtaan. Mikäli opiskelijan opiskelema oma äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, se kir-

jataan soveltaviin opintoihin omaksi kohdakseen otsikolla ”Muu opiskelijan äidinkieli”. 

 

Lukion päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta merkitään opiskelijan opiskelemat 

oppiaineet, niissä suoritettujen kurssien määrä sekä kunkin oppiaineen arvosana sanallisesti ja numeroin 

(esimerkiksi: kiitettävä…9) tai merkintä oppiaineen hyväksytystä suorittamisesta (suoritettu). 

 

Päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta kuuluu myös kohta lisätietoja. Tähän koh-

taan merkitään päättötodistuksen liitteenä annettavat ja sitä täydentävät todistukset erillisistä näytöistä ku-

ten esimerkiksi suoritetut lukiodiplomit, suullisen kielitaidon kokeet sekä erittely muissa oppilaitoksissa 

suoritetuista lukion oppimäärään kuuluneista opinnoista, jotka eivät ole mukana oppiaineiden oppimääri-

en yhteydessä. 

 

Mikäli opiskelija on opiskellut yli puolet oppiaineen oppimäärän kursseista muulla kuin koulun varsinai-

sella opetuskielellä, tulee siitä tehdä merkintä todistuksen lisätietoihin. 

 

Lukion erotodistukseen merkitään oppiaineet ja niissä suoritetut kurssit sekä kunkin kurssin arvosana tai 

merkintä kurssin suorittamisesta (suoritettu/hylätty). 

 

Lukiossa pidetään opiskelijan opinnoista tiedostoa, josta ilmenevät suoritetut kurssit ja niiden arvosanat. 

 

Lukion koko oppimäärän suorittamisesta ei anneta yhteistä arvosanaa oppiaineiden arvosanojen keskiar-

vona eikä muullakaan tavalla. Todistukseen merkitään opiskelijan suorittama kokonaiskurssimäärä. Lu-

kiokoulutuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta. 

 

6.2.  Koulun toiminnan arviointi 

 

Koulun toiminnan arviointi on osa kouluyhteisön perustyötä ja osa Helsingin yleissivistävän koulutuksen 

arviointia. Arvioinnin tavoitteena on tukea oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, opetustoimen henkilös-

tön työtä ja sekä hankkia ja analysoida tietoa koulun kehittämistyön ja päätöksenteon pohjaksi.  

 

Lukuvuosittain toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana ovat koulun oman opetussuunnitelman 

ohella yleissivistävän koulutuksen strategiset sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja edellisen lu-

kuvuoden toimintakertomus. Koulu hyödyntää toiminnan ja talouden suunnittelussa käytettävissä olevia 

arviointituloksia. 

 

Itsearviointia tehdessään ja omia tuloksia seuratessaan koulu ottaa huomioon yleissivistävän koulutuksen 

arvioinnin linjauksissa mainitut yhteiset arviointikäytännöt ja niiden tuottamat tulokset ja tulosten kehit-

tymisen.  

 

Koulu osallistuu valtakunnallisiin ja opetusviraston tilaamiin tutkimuksiin ja  

vastaa kyselyihin sekä hyödyntää niistä saatuja tuloksia toimintansa kehittämisessä.  

 

Koulu voi kaikille yhteisten arviointikäytänteiden ja arviointikohteiden ohella halutessaan myös käyttää 

omia arviointimenetelmiä ja valita arviointikohteita omista lähtökohdistaan käsin.  

 

Koulun toiminnan arvioinnista ovat ensisijaisesti vastuussa rehtori ja opettajat.  

 

 

6.2.1. Strateginen arviointi 
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Toimintasuunnitelman laatii rehtori yhdessä opettajakunnan kanssa. Kehykset toimintasuunnitelmalle 

laaditaan edellisen lukuvuoden lopulla. Varsinainen toimintasuunnitelma valmistuu syyskuussa. Sen kä-

sittelee ja hyväksyy johtokunta ja se lähetetään Helsingin kaupungin opetusvirastoon. Toimintasuunni-

telman pääosat käsitellään myös lukion oppilaskunnan hallituksessa ennen toimintasuunnitelman  lopul-

lista hyväksymistä.   

 

Koulu laatii lukuvuosittain vuosikertomuksen ja toimintakertomuksen. Varsinainen vuosikertomus esitte-

lee koulun toimintaa ja koulussa työskentelevien lukumääriä. Sen laatii rehtori yhdessä opettajakunnan 

kanssa. Vuosikertomus painetaan ja jaetaan kaikille koulussa työskenteleville kevätlukukauden päättyes-

sä. Lisäksi koulu laatii toimintakertomuksen viranomaisia varten. Se sisältää katsauksen lukuvuoden toi-

mintakertomuksen toteutumisesta. Toimintakertomukseen korjataan tarvittaessa numerotietoja. Toiminta-

kertomuksesta vastaa viime kädessä rehtori ja sen hyväksyy johtokunta.  

 

Koulu osallistuu toimintansa arviointiin erilaisin kyselyin, haastatteluin ja valtakunnallisin kokein. Näi-

den tuloksia on hyödynnetty toimintasuunnitelmaa laadittaessa siten, että vuosittaisiksi painopistealueiksi 

on valittu osioita, joissa on havaittu olevan korjaamisen varaa.  

 

Opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista oppiaineittain ja opinto-ohjauksen avulla. Oppiaineittain 

arviointi tapahtuu ylioppilaskirjoitusten tulosten analysoinnilla. Opinto-ohjaaja seuraa opiskelijoiden jat-

ko-opinnoissa menestymistä. Koulu seuraa ylioppilastutkintolautakunnan ja tilastokeskuksen tekemiä yh-

teenvetoja ylioppilastutkinnossa menestymisestä ja opiskeluelämään siirtymisestä.  

 

6.2.2. Jatkuva arviointi ja kehittäminen 

 

1. Toiminnan itsearviointi 

 

Koulu osallistuu joka toinen vuosi Efektia Oy:n tekemiin palvelukykytutki-

muksiin, Stakesin järjestämään kouluterveyskyselyyn ym. vuosittain tehtäviin 

valtakunnallisiin tai paikkakuntakohtaisiin kartoituksiin. Lisäksi koulu tekee 

omia kyselyjä tietyin väliajoin. Avoimien ovien tilaisuuksissa ja vanhem-

painilloissa vanhemmat voivat arvioida koulun toimintaa ja tuloksia. 

 

Opettajakunta ja johtokunta perehtyvät tehtyjen tutkimusten tuloksiin ja suun-

nittelevat tulevien lukuvuosien toimintaa näiden tulosten perusteella.  

 

2.  Kouluauditointi 

 

Kouluauditointiin osallistutaan tilaisuuden tullessa. Säännöllisiä auditointeja ei 

katsota välttämättömiksi itsearvioinnin kannalta, mutta valmius auditointeihin 

on. Mikäli auditointiin osallistutaan, sen tuloksia käytetään kuten em. tutki-

musten tuloksia. 

 

3. Tuloskeskustelu  

 

Rehtori käy joka toinen vuosi tuloskeskusteluja työntekijöiden kanssa. Niihin 

liittyy oppituntien kuuntelua ja keskustelu niiden pohjalta. Tuloskeskusteluja 

hyödynnetään yhteisissä opettajienkokouksissa ja VESO-päivissä käydyissä 

keskusteluissa. Samoin keskusteluissa esille tulleet puutteet ja virheellisyydet 

pyritään korjaamaan.  

 

Opettajat saavat palautetta itsearviointiinsa opiskelijoilta, rehtorilta ja eri työ-

ryhmissä toimien.  

  

4. Tulospalkkiojärjestelmä 
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Koululla ei ole käytössä tulospalkkiojärjestelmää.  

 

5. Opetussuunnitelman arviointi 

 

Opetussuunnitelma on koulun keskeinen strategia-asiakirja niin koko koulun 

kuin opettajan oman työn kannalta. Koulu voi arvioida opetussuunnitelmansa 

toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta jatkuvasti. Helsingissä kaikki opetus-

suunnitelmat tarkistetaan kerran valtuustokaudessa eli noin neljän vuoden vä-

lein. Koulu voi halutessaan tarkistaa opetussuunnitelmaansa useamminkin.   

 

Kunkin lukuvuoden keskivaiheilla seuraavan lukuvuoden kurssiesitettä laadit-

taessa arvioidaan opetussuunnitelmassa mainittujen kurssien tarjontaa. Aika 

ajoin lukion opettajat kokoontuvat keskustelemaan muistakin opetussuunni-

telma-asioista, esim. opiskelijoiden poissaoloista, kahvilan käytöstä yms. käy-

tännön asioista.  

 

6.  Koulu määrittelee, miten se käsittelee ja hyödyntää kyselyjen /tutkimusten 

tuloksia koulun toiminnan  kehittämisessä. 

 

Apollon Yhteiskoulussa toimii arviointityöryhmä, joka vuosittain suunnittelee 

koulun erilaisia arviointitapoja. Tavoitteena on saada selville, ovatko opetuk-

selle ja ohjaukselle asetetut tavoitteet ja linjaukset saavutettu. Koulu osallistuu 

tutkimuksiin, joiden tuloksia arvioidaan opettajakunnassa, muun henkilökun-

nan keskuudessa, johtokunnassa ja koulun ylläpitäjän hallituksessa. 

 

Tietyin väliajoin tehdään opiskelijoille kyselyitä koulun toiminnasta. Opiskeli-

joilla on myös mahdollisuus jatkuvasti arvioida vapaamuotoisesti koulua. Sitä 

varten opiskelijat voivat nimettöminä jättää kirjallista palautetta. 
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7 LUKU OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT 

 

7.1. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet  

 

Valtakunnallisesti määritellyt aihekokonaisuudet sisältyvät Helsingin kaupun-

gin lukioiden kasvatustyöhön ja kaikkien aineiden opetukseen. Toteutettavat 

aihekokonaisuudet ovat 

- aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 

- hyvinvointi ja turvallisuus 

- kestävä kehitys 

- kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 

- teknologia ja yhteiskunta  

- viestintä ja mediaosaaminen 

 

Aihekokonaisuuksien toteuttamisessa otetaan huomioon pääkaupunkiseudun ja 

Helsingin sekä erityisesti lukion oman alueen tarjoamat mahdollisuudet ja 

haasteet.  

 

Aihekokonaisuuksien toteuttamisessa kiinnitetään huomiota sekä kaikille ai-

hekokonaisuuksille yhteisten tavoitteiden että kunkin aihekokonaisuuden omi-

en tavoitteiden toteutumiseen. Erityisesti painotetaan tulevaisuusnäkökulmaa, 

joka sisältyy opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin aihekokonaisuuk-

sien yhteisiin tavoitteisiin: 

- opiskelija osaa havainnoida ja analysoida nykyajan ilmiöitä ja toimin-

taympäristöjä 

- opiskelija osaa esittää perusteluja käsityksiä tavoiteltavasta tulevaisuu-

desta 

- opiskelija osaa arvioida omaa elämäntapaansa ja vallitsevia suuntauk-

sia tulevaisuusnäkökulmasta 

- opiskelija osaa tehdä valintoja ja toimia tavoiteltavana pitämänsä tule-

vaisuuden puolesta 

 

Aihekokonaisuuksien tavoitteet ilmenevät Helsingin kaupungin lukioissa  

- opetus- ja kasvatustyötä ohjaavissa arvoissa 

- toimintakulttuurin linjauksissa  

- tietostrategiassa 

- ympäristöohjelmassa 

- hyvinvointia ja turvallisuutta koskevissa suunnitelmissa  

- kunkin oppiaineen tavoitteissa, sisällöissä ja menetelmissä 

 

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 

Tavoitteena, että opiskelija tulee tietoiseksi omasta merkityksestään yhteis-

kunnan jäsenenä ja vaikuttajana. Opiskelijan tulee hahmottaa oman  toimintan-

sa merkitys yhteiskunnassa ja erityisesti lähialueellaan. Aktiivisuus tulee esiin 

tietoina ja taitoina, jotka koskevat oman elämän hallintaa, uranvalintaa ja kou-

lu ulkopuolista vapaaehtoistyötä. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden merkityk-

sen suomalaisessa kansantaloudessa ja oman vastuunsa siinä. Aihetta käsitel-

lään ainakin seuraavissa aineissa: 

 

Äidinkielessä opitaan ilmaisutaitoa, joka kehittää taitoa ilmaista mieliteitä, 

väitellä asioista ja tehdä yhteenvetoja keskustelluista asioista. 

Psykologiassa voidaan perehtyä ihmisten kohtaamiseen ja yhteistyökykyjen li-

säämiseen. 
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Historiassa ja yhteiskuntaopissa tutustutaan kuluttajan vaikutusmahdollisuuk-

siin ja yrittäjyyden eri muotoihin. Yhteiskuntaopissa voidaan tutustua niin la-

kisääteisiin kuin vapaaehtoisiin kansalaisjärjestöjen toimintoihin.  

Maantieteessä voidaan perehtyä paikallisen vaikuttamisen keinoihin. 

Uskonnossa opiskelija voi saada tietoa eri uskonnollisten ryhmien toiminnasta. 

Opinto-ohjauksessa opiskelija tutustuu yrittäjyyteen ammattina sekä yritykses-

sä työskentelevien henkilöiden osaamistarpeisiin.  Ohjauskeskusteluissa ja tu-

levaisuuden suunnittelussa aihekokonaisuus on jatkuvasti esillä.     

Apollon Yhteiskoulussa on toimiva oppilaskunta ja aktiivinen tutortoiminta, 

jotka edistävät aihekokonaisuuden toteutumista. 

Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti useiden koulujen juhlien organisoinnin ja 

ohjelman, sekä suunnittelun että toteuttamisen. 

 

  Hyvinvointi ja turvallisuus  

   

Tavoitteena on, että opiskelija kokee kaikilla hyvinvoinnin osa-alueilla ole-

vansa kunnossa ja saa oikeudenmukaista kohtelua koulussa. 

 

Äidinkieli antaa valmiuksia ilmaista myös tunteita kielellisesti.  

Psykologian avulla opiskelija tunnistaa esim. mielenterveysongelmiaan ja op-

pii hakemaan apua niihin. Samoin hän oppii käsittelemään elämässä eteen tu-

levia pettymyksiä. 

 

Kemiassa opitaan työturvallisuuteen liittyvää riskinhallintaa ja muita vastaavia 

taitoja. 

 

Biologiassa käsitellään fyysistä hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja. 

Liikunnassa ja terveystiedossa perehdytään valistukseen, itsehoitoon ja riskien 

suojautumismekanismeihin. Liikunta opettaa terveellisiä liikuntatottumuksia. 

Uskonnossa käsitellään eri uskontojen vaikutusta sotien syttymiseen niin kiel-

teisessä kuin myönteisessä merkityksessä. 

 

Apollon Yhteiskoulussa toimii kriisivalmiusryhmä ja opiskelijahuoltoryhmä, 

jotka kokoontuvat tarvittaessa. Opiskelijaruokailuun kiinnitetään erityistä 

huomiota. Järjestyssääntöjen avulla pyritään edistämään koulun fyysistä ja so-

siaalista turvallisuutta.  

 

Koululle on laadittu turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, jota päivitetään vuo-

sittain. 

 

 

Kestävä kehitys 

 

Opiskelija tiedostaa luonnonvarojen rajallisuuden ja edistää omalla käyttäyty-

misellään ja toiminnoillaan ympäristönsä säilymistä. 

 

Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen myös globalisaation 

näkökulmasta. 

Kemiassa aihe tulee esille ilmanlaadun analysoinnissa, erilaisissa kemian labo-

ratoriokokeissa. Metallien ja muiden kemiallisten aineiden elinkaaren tutkimi-

nen on olennainen osa kestävää kehitystä. 

Biologiassa tutustutaan ekologiseen perustaan. Samoin perehdytään luonnon-

suojeluun. Maantieteessä perehdytään kolmannen maailman ympäristöongel-

miin. 
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Filosofiassa, uskonnossa ja elämänkatsomustiedossa pohditaan kestävän kehi-

tyksen filosofisia ja eettisiä perusteita. 

Kielten opetuksessa kestävän kehityksen teemoja sisältyy useampiin eri kurs-

seihin. 

Terveystiedossa tutustutaan terveydenhoidon historiaan. 

 

Apollon Yhteiskoulussa toteutetaan vuosittain soveltavana kurssina koulukoh-

tainen kestävän kehityksen kurssi, joka on myös Helsingin kaupungin yhteisel-

lä toisen asteen kurssitarjottimella. 

Kurssilla tehdään paljon ekskursioita yrityksiin, joissa on ympäristösertifikaat-

ti sekä alan koulutusta tarjoaviin oppilaitoksiin. Pedagogista yhteistyötä teh-

dään myös YTV:n kanssa. 

 

Koululle on laadittu ympäristöohjelma, jota täydennetään vuosittain.  

 

  Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 

 

Opiskelija ymmärtää itsensä osana suomalaista ja kansainvälistä kulttuuria ja 

tiedostaa oman identiteettinsä juuret. 

 

Äidinkielessä Suomen ja maailman kirjallisuuden tunteminen on olennainen 

osa opiskelijan kulttuuri-identiteetin rakentumista. Murrekulttuurien tuntemus 

rikastuttaa opiskelijan maailmankuvaa. 

Psykologiassa opiskelija tutustuu identiteetin rakentumisen psykologiseen 

pohjaan. 

Maantieto, historia ja kuvataide perehdyttävät opiskelijan ihmisen luomiin 

ympäristön muutoksiin, rakennustaitoon ja –taiteeseen ja eri kulttuurien syn-

tyyn. 

Kemiassa tarkastellaan tieteen kehitystä js sen vaikutusta kulttuureihin. 

Historian opetukseen liittyvässä koulukohtaisessa kurssissa Helsingin historia 

- Helsingfors historia vieraillaan merkittävissä suomalaiseen kulttuuriin vai-

kuttaneissa paikoissa, mm. Kansallismuseo, Mannerheim-museo, Suomen 

Pankki, Seurasaaren ulkomuseo ja Suomenlinna.. 

 

Koulukohtainen elämyksellinen kulttuuritiedon kurssi perehdyttää opiskelijat 

kulloiseenkin helsinkiläisen kulttuuritarjontaan. 

Koulun juhlissa ja muissa yhteisissä tilaisuuksissa vaalitaan tapakulttuuria ja 

ohjataan nuoria hyvään käytökseen. 

 

Teknologia ja yhteiskunta 

 

Teknologian opetuksen tavoitteena on saada opiskelijat oivaltamaan nykytek-

nologian merkitys jokapäiväisessä toiminnassaan ja hyödyntämään sitä.  

Tavoitteena on kasvattaa opiskelijoista luovia ja innovatiivisia tekniikan kehit-

täjiä ja käyttäjiä. Pyrkimyksenä on saada opiskelijat löytämään ja ratkaisemaan 

arkielämän todellisia ongelmia 

 

Matematiikan opiskelussa nuoria innostetaan käyttämään laskimia. Niihin saa 

liitettyä myös mitta-antureita, jotka havainnollistavat matematiikan sovelta-

mista. 

 

Fysiikan opiskelussa pyritään hyödyntämään mittavälineitä. Silloin tutkittava 

ilmiö havainnollistuu paremmin. Tehtävistä pyritään tekemään käytännönlä-

heisiä, esim. hissin kiihtyvyyden mittaaminen. ABB:n uusittu fysiikan työpaja 
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antaa opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua ilmiöihin uudenaikaisten laittei-

den avulla. 

 

Musiikissa teknologisilla laitteilla pystytään parantamaan ja monipuolistamaan 

erilaisten musiikkiprojektien esityksiä ja lisäämään opiskelijoiden osallisuutta 

musiikin tuottamiseen. 

 

Maantieteessä saadaan teknologian avulla monenlaisia karttoja, ilmakuvia jne. 

opiskelijoiden käyttöön. Se kehittää ja monipuolistaa asioiden tarkastelua ja 

antaa syvempää ymmärrystä asioiden pohdintaan.   

  

Kuvataiteessa voidaan luonnostella, hahmottaa ja suunnitella tietokoneen avul-

la erilaisia projekteja. Myös video- ja valokuvauksen avulla opiskelija pystyy 

nopeasti siirtämään asioita eteenpäin. 

 

Tieto- ja viestintätekniikan erilaiset mahdollisuudet antavat opiskelijoille tilai-

suuden etäopiskeluun, tiedon saamiseen ympäri maailmaa, kielitaidon käyttä-

miseen jne. 

 

Viestintä ja mediaosaaminen 

 

Tavoitteena on, että opiskelijalla on käytännössä hyvät vuorovaikutustaidot ja 

kyky tulkita, vastaanottaa ja lähettää viestejä olemassa olevilla viestimillä. 

Opiskelija pystyy suhtautumaan viestintään kriittisesti ja ymmärtää, mitä mer-

kitsee yksityisyyden loukkaaminen ja miten sen voi estää. Opiskelija ymmär-

tää viestintään liittyvät eettiset ongelmat. 

 

Äidinkielessä opiskelija hankkii kielellisen viestinnän perustaidot. Siinä tutus-

tutaan myös tekijänoikeuskysymyksin. 

Psykologiassa opiskelija saa käsityksen toisen ihmisen huomioonottamisesta 

viestinnässä. Samoin perehdytään median mahdollisuuksiin asenteenmokkaja-

na. 

Kuvataiteessa perehdytään kuvalliseen viestintään. Video- ja elokuvaviestintä 

on myös kuvataiteen opetusohjelmassa. 

 

Apollossa on opiskelijoiden käytössä internet-yhteys ja mahdollisuus hakea 

tietoja itsenäisiä tutkielmia varten.  

 

 

 

LIITTEET   

Apollon Yhteiskoulun järjestyssäännöt  

Apollon Yhteiskoulun tietostrategia 

Apollon Yhteiskoulun todistuslomakkeet 
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7.2. Oppiainekohtaiset osuudet, tavoitteet, sisältö, työtavat ja arviointi 

 

7.2.1.  Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä  ( ÄI ) 
 

Opetuksen tavoitteet 

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 syventää tietojaan kielestä, kirjallisuudesta ja viestinnästä ja osaa hyödyntää niihin liittyviä käsit-

teitä 

 monipuolistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan   

 parantaa, monipuolistaa ja tarkoituksenmukaistaa puhe- ja kirjoitustaitoaan  

 oppii ymmärtämään ja analysoimaan tekstiä sekä sen suhdetta esiintymisympäristöönsä eli kon-

tekstiinsa 

 oppii tuottamaan, ymmärtämään ja analysoimaan eri tilanteisiin sopivaa puhetta ja kirjoitusta 

 oppii kielellisiä vaikutuskeinoja kuten retoriikkaa ja väittelyä   

 nauttii kirjallisuudesta paitsi yleissivistäjänä sekä mielikuvituksen, myös oman identiteetin ja maa-

ilmankuvan rakentajana sekä elämysten antajana 

 oppii hallitsemaan kirjoitetun ja puhutun yleiskielen (”kirjakielen”) normit eli säännöt 

 oppii vastaanottamaan tekstejä ja viestejä kriittisesti ja valikoiden sekä oppii arvioimaan niiden 

tarkoitusperät ja luotettavuuden asteen 

 oppii hyödyntämään viestintä- ja tietotekniikkaa kriittisesti myös äidinkielen opiskelussa 

 oppii nauttimaan kulttuurista ja sen monipuolisuudesta 

 

Arviointi 

 

Arvioinnin kohteena ovat kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden osa-alueet, olivatpa ne kirjallisia tai suulli-

sia. Arvosanaan vaikuttavat siis paitsi kirjoitetut – myös puhutut oppilastyöt sekä yleinen aktiivisuus tun-

neilla. Tarkoitus on myös, että opiskelijalle kehittyy realistinen käsitys omasta kielentaidostaan ja että hän 

pystyy myös itse seuraamaan taitojensa kehitystä. 

 

Pakolliset kurssit 

 

Lukeminen, kirjoittaminen, oikeakielisyys, puhuminen, kaunokirjallisuus ja median tunteminen ovat mu-

kana kaikissa kursseissa. Siten esim. runsas kaunokirjallisuuden lukeminen kuuluu jokaiseen kurssiin. Jo-

ka kurssilla myös puhutaan ja kirjoitetaan. 

 

1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus  ( ÄI1 ) 

  

Tavoitteet 

Kyseessä on johdatteleva yleiskurssi, jolla opiskelija 

 huomaa, että tekstillä on monta merkitystä ja tasoa 

 tutustuu niihin seikkoihin, jotka eri tekstien tulkintaa ohjaavat 

 näkee, miten viestintätilanne sekä piilomerkitykset ja -tarkoitukset ohjaavat tekstin tai puheen 

ymmärtämistä 

 tekee analyyttisiä havaintoja myös omasta puheestaan, kirjoittamisestaan tai lukutottumuksistaan 

 oppii korjaamaan omien tuotostensa kieliasun puutteita kielenhuoltotunneilla 

 oppii lisää viestintää ryhmäviestintätilanteissa, ryhmätöissä, keskusteluissa tms. ollen itse mukana 

luomassa myönteistä vuorovaikutusilmapiiriä 
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Keskeiset sisällöt 

 informaation kulku ja viestin rakenne ( tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi ym. käsitteet 

) 

 pintatason merkityksen ja todellisen tarkoituksen suhde 

 tekstilajien erot: miten puhe, kirjoitus, mediaviestintä, sähköinen asu, graafiset seikat sekä se, on-

ko teksti luonteeltaan julkista vai yksityistä; kaunokirjallista vai asiatekstiä, vaikuttavat sen merki-

tykseen ja muotoon 

 ymmärrettävän tekstin (”ainekirjoitus”) tuottaminen ja erittely 

 tekstin referointi ja kommentointi 

 omien taitojen, asenteiden ja motivaation arviointi lukio-opiskelua silmälläpitäen 

 

Kurssin arvostelussa painottuvat itse tuotettu teksti sekä useat puhe- ja keskustelusuoritteet. 

 

2. Tekstin rakenteita ja merkityksiä ( ÄI2 ) 

 

Kurssille luontaisia piirteitä ovat eri asiatekstilajien tuottaminen ja erittely sekä esseen laatiminen.  

 

Tavoitteet   

Tämä on ”ainekirjoituskurssi” ja asiatekstikurssi, jolla 

 tekstejä tarkastellaan erilaisista näkökulmista (tyyli, muoto, syysuhteet, vastakkainasettelu, ai-

kasuhteet jne.) 

 tuotetaan hyvää, eheää ja monipuolista tekstiä sekä arvioidaan omaa ja toisten tekstejä; myös 

omaa asiatyylitaitoa hiotaan. 

 opitaan hankkimaan aineistoa ja hyödyntämään sitä omassa asiatekstissä 

 opitaan oikeakielisyyttä ja rakenteita sekä tuotetaan asiatekstejä (= kirjoitetaan ”aineita” ja esseitä) 

 opitaan hankkimaan tietoa omaa kirjoitettua tai puhuttua tekstiä (kuten ”ainetta”, ”esitelmää” 

tms.)varten 

 

Sisällöt 

 lauseoppi, sananvalinta, kuvakieli, jaksotus, viittaussuhteet; rajaaminen ja näkökulma sekä lähtei-

siin viittaaminen;   

 puheenvuoron suunnittelu ja arviointi 

 

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ( ÄI3 )   

 

Tavoitteet 

Tällä ” kaunokirjallisuuskurssilla” tutustutetaan opiskelija 

 sanataiteen ja fiktiivisen tekstin eri lajeihin varsinkin lukemalla sekä analysoimalla  

 omaksutaan erittelyssä tarvittavat kirjallisuustieteelliset käsitteet (aihe, teema, motiivi, symboli, 

kuva, metafora jne.) 

 opitaan perustelemaan omat kokemukset kirjallisesti ja suullisesti 

 opitaan hyödyntämään saatu oppi myös omissa tuotoksissa 

 

Sisällöt  

proosa, novelli, lyriikka, draama sekä niiden analysointiin tarkoitetut käsitteet  (esim. kertoja, näkökulma, 

aihe, miljöö, säe, rytmi, metafora jne.) Novellianalyysi ja  teatterikäynnit ovat kurssille keskeisiä.  Tällä-

kin kurssilla tuotetaan omia tekstejä. 

 



 

 
38 

4. Tekstit ja vaikuttaminen ( ÄI4 )   (kielellisen vaikuttamisen kurssi) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tarkoitus on saada  opiskelija  ymmärtämään, että tiedottamisen lisäksi kielellä myös vaikutetaan.  

 

Sisällöt   

Opiskelija väittelee, keskustelee sekä pitää puheita. Kurssilla käsiteltävät ja tuotettavat tekstit ovat luon-

teeltaan  poleemisia, ”maailmaa muuttavia”,  kantaaottavia,  propagandistisia, ideologisia, retorisia ja tun-

teisiin vetoavia.  Tässä yhteydessä tutustutaan sekä piilo- että suoraan vaikuttamiseen;  lisäksi käsitellään 

viestijän vastuuta ja  viestintäetiikkaa. 

 

5. Teksti, tyyli ja konteksti ( ÄI5 )  
 

Tavoitteet     

Tämän ”tyylikurssin”  suorittanut   osaa yhdistää oikean tyylin oikeaan yhteyteen. 

Hän pystyy suhteuttamaan lukemansa tai tuottamansa tekstin   ympäristöön. Tässä tarkoituksessa hän tu-

tustuu eri tyylilajeihin ja tyyliaikakausiin sekä opettelee sovittamaan tyylinsä käyttötarkoituksen ja eri 

kontekstien mukaan. 

 

Sisällöt 

 kirjalliset  aikakaudet, tyylisuunnat, aatemaailmat,  kulttuurit sekä kirjallisuuden suhteuttaminen 

niihin; 

  tyyli aikakautensa tai aatemaailmansa ilmentäjänä 

 sananvalinnan, rytmin, kuvallisuuden ja lauserakenteen suhteuttaminen  tekstiin 

 esitelmät ja esseet kurssin sisältöjen pohjalta 

 oikeakielisyys 

 

6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti ( ÄI6 )     
 

Tavoitteet     

Tällä ”kotimaisen kirjallisuuden kurssilla” 

 suhteutetaan suomen kielen ja kirjallisuuden kehityksen tunteminen  osaksi  eurooppalaista kult-

tuuriperintöä 

 opitaan ymmärtämään, että niin kieli kuin kulttuurikin ovat jatkuvan kehityksen alaisina, ja pyri-

tään myös siihen,   

 että eri kansallisuudet tiedostaisivat oman kielellisen kulttuurinsa merkityksen oman identiteettin-

sä kannalta 

 tutustutaan suomalaisiin klassikkoteoksiin ja kirjallisuutemme historiaan 

 

Sisällöt 

 historiallinen katsaus kansanrunosta nykyviestintään; suomalaisen kirjallisuuden  historia klassik-

koineen 

 suomen kielen historia 

 kielen ja tyylin huolto 

 kielen ja  kirjallisuuden  merkitys jokaisen identiteettiin 

 esitelmät, tutkielmat ja esseet  kurssin sisältöjen pohjalta 

 

 



 

 
39 

Syventävät kurssit 

 

7. Puheviestinnän syventävä kurssi  ( ÄI7 ) 

 

Tavoitteet  

Käytännön puhetilanteisiin harjaannuttaminen ja esiintymispelon voittaminen. 

 

Sisällöt   

 esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu erilaisissa puhetilanteissa (keskustelu, väittely, neuvottelu, 

kokous jne.) 

 verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä 

 puhekulttuuri meillä ja muualla 

 

Kurssin arvostelussa korostuu suullinen esitys. 

 

8. tekstitaitojen syventämiskurssi  ( ÄI8 )  
 

Opiskelija  syventää ja monipuolistaa tekstitaitojaan. Tämän kurssin valitsee abiturientti  valmentautues-

saan ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeeseen. 

 

Tavoitteet   

Analyyttinen ja kriittinen lukutaito,  jonka  pohjalta  opitaan tuottamaan  hyvällä asiatyylillä  lukion päät-

tötason mukaisia kypsiä kirjallisia tekstejä   

 

Keskeiset sisällöt 

Kerrataan seuraavia asioita: 

 tekstilajit ja tekstityypit 

 tekstianalyysi ja siihen tarvittavat käsitteet 

 tekstin rakentaminen, ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaaminen. tyylin 

hionta. otsikointi ja ulkoasun viimeistely 

 kielenhuoltoa 

 

9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri ( ÄI9 ) 

 

Kurssilla käsitellään  kirjallista ja yhteiskunnallista kulttuuria esim. kirjoittamalla,  keskustelemalla ja pi-

tämällä alustuksia  nykykirjallisuudesta tai median ajankohtaisista aiheista. Myös tästä on hyötyä lukion 

päättötason  saavuttamisessa 

 

Tavoitteet  

Opiskelija saa  kirjallisia ja kulttuurillisia elämyksiä ja pystyy jakamaan näitä kokemuksiaan myös suulli-

sesti ja kirjallisesti. 

 

Keskeiset sisällöt  

Nykykirjallisuuden analyyttinen ja kriittinen lukeminen ja  ajankohtaisiin kulttuuri-ilmiöihin tutustuminen  

keskustelu- ja  kirjoittajayhteisön  jäsenenä. Arvostelussa keskeisintä ovat aktiivisuus, erittelytaito  ja oma 

kirjallisuuden harrastaminen. 

 

 

7.2.2. Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä 

 
Apollon Yhteiskoulussa ei anneta erillistä suomi toisena kielenä –opetusta. Tarvittaessa opiskelija arvioi-

daan suomi toisena kielenä –arviointikriteerien mukaan. Opiskelijalla on mahdollisuus kirjoittaa äidinkie-

len ja kirjallisuuden kokeen tilalla Suomi toisena kielenä – koe. 
 



 

 
40 

7.2.3.   Toinen kotimainen kieli ( RU ) 

 

Ruotsi ( RU ) 

 

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 opiskelijoi-

ta syventämään tietojaan kaksikielisestä Suomesta. Ruotsin kielen opetus antaa opiskelijoille valmiudet 

ruotsin kielen omaehtoiseen opiskeluun auttamalla heitä ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttami-

nen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Ruotsin kieli oppiaineena on tai-

to-, tieto- ja kulttuuriaine.  

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraa-

vasti:   

  
Oppimäärä Kuullun ymmär-

täminen  

Puhuminen Luetun ymmär-

täminen 

Kirjoittaminen 

A-oppimäärä B2.1 B1.2 B2.1 B1.2 

B1-oppimäärä B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 

 

 

Tavoitteena on myös, että opiskelija 

- osaa viestiä ruotsin kielelle ja sen kulttuurialueelle ominaisella tavalla   

- osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin  

- tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana  

- osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituk-

senmukaisin strategioin.  

 

Arviointi ja kurssien suorittaminen 

 

Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukai-

sesti.  

 

Kaikkiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin sisältyy sanaston, kieliopin, kuuntelun, suullisen ja kirjalli-

sen viestinnän harjoittelua. Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä ja niitä ei 

voi suorittaa itsenäisesti ilman perusteltua syytä. Syventävien kurssien itsenäisestä suorittamisesta tulee 

neuvotella opettajan kanssa, jolloin laaditaan kirjallinen sopimus. 

 

Kurssien suorittaminen vaatii läsnäoloa tunneilla, oman oppikirjan hankinnan ja osallistumisen sekä tunti- 

että kotityöskentelyyn ja loppukokeeseen. Arvioinnissa otetaan huomioon ”jatkuva näyttö”, mahdolliset 

sanakokeet, suulliset ja kirjalliset tuotokset sekä loppukoe. 

 

Pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroarvosanoin, soveltavat kurssit suoritusmerkinnällä. 

 

Kurssit  

 

Kurssien aiheita käsitellään oman kulttuurin sekä suomenruotsalaisen ja pohjoismaisen kulttuurialueen 

kannalta niin, että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin. Aiheiden käsittelyssä otetaan lisäksi 

huomioon aihekokonaisuuksissa esiin tuodut näkökulmat. Kullakin kurssilla voidaan käsitellä myös muita 

aiheita opiskelijoiden harrastuneisuuden ja toisaalta ajankohtaisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi.  

 

Opiskelijoilla tulee olla jokaisella kurssilla tilaisuuksia kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tar-

koituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Rakenteiden ja sanaston tuntemuksen laajen-
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tamiseen ja käytön monipuolistamiseen ja tarkkuuteen kiinnitetään huomiota kaikilla kursseilla kumman-

kin oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Huomiota kiinnitetään äidinkielisen ja ruotsinkielisen viestinnän 

eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. Kaunokirjallisuus ja muu autenttinen materiaali tarjoaa 

tähän mahdollisuuksia. Kulttuurisen herkkyyden kehittymiseksi opiskelijoita tulee ohjata tiedostamaan 

oman toiminnan ja omien arvostuksien kulttuurisidonnaisuus.  

 

Opiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla. Heitä ohjataan tunnistamaan 

omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan käyttämään 

strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehittymistarpeensa ja kulloisenkin opiskelu- ja 

viestintätehtävän kannalta.  

 

 

Perusopetuksen vuosiluokilla  1–6 alkanut oppimäärä (A) 

 

Tavoitteena on selviytyminen kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa. Opiskelija ymmärtää kompleksi-

sen puheen pääajatukset ja pystyy seuraamaan yksityiskohtaista kerrontaa, esim. uutisia, mutta voi kokea 

vaikeaksi ymmärtää syntyperäisten välistä keskustelua. Opiskelija osaa itse viestiä useimmissa tavallisissa 

tilanteissa siten, että viesti välittyy pienistä kielioppivirheistä huolimatta.  Ääntäminen on hyvin ymmär-

rettävää, ja kieli koostuu laajahkosta sanastosta ja monipuolisista rakenteista. Tavoitteena on pystyä lu-

kemaan itsenäisesti erityylisiä tekstejä ja tunnistamaan uuden tiedon käyttöarvo. Omassa kirjallisessa kie-

len tuottamisessa opiskelija hallitsee tekstin jäsentelyn, ja osaa kirjoittaa sekä henkilökohtaisia että julki-

sempiakin viestejä kohtuullisen virheettömästi. 

 
Pakolliset kurssit   

 

1.  Arkielämää Pohjoismaissa  ( RUA1 ) 

 

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallin-

taa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja 

jokapäiväiseen elämään sekä kotona että koulussa. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla pai-

notetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Kirjoitetaan lyhyehkö-

jä tuotoksia. 

 

2.  Ihmiset ympärillämme  ( RUA2 ) 

 

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. 

Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, erilaisuus sekä ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat. Kurssilla vertaillaan 

elämää ennen ja nyt. Aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden 

käsittelyyn. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hal-

lintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. 

 

3.  Suomi – osa Pohjolaa ja Eurooppaa  ( RUA3 ) 

 

Aihepiireinä ovat Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan ja sen kulttuurin esittely eri näkökulmista ja 

olojemme vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Suomi monikulttuurisena maana sekä maamme 

kaksikielisyys. Kurssiin kuuluu suullisen esitelmän laatiminen.  Aihekokonaisuuksista korostuu erityisesti 

”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus”. Kirjallista tuottamista harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin 

tarkoituksiin sopivia tekstejä.  
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4.  Elinympäristömme  ( RUA4 ) 

 

Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativahkon tekstiaineksen avulla. Aihepiireinä 

ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Aihekokonaisuudet ”kestävä kehitys”, ”viestintä- ja me-

diaosaaminen” ja ”teknologia ja yhteiskunta” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla 

harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita ja esitellään teknologian saavutuksia suullisesti. 

Harjoitellaan tiivistelmän laatimista ja ainekirjoitusta. 

 

5.  Opiskelu ja työ  ( RUA5 ) 

 

Aihepiireinä ovat työ ja tulevaisuudensuunnitelmat, elinkeinot, opiskelu sekä palvelutilanteet yhteiskun-

nassamme. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös 

muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuuksista kurssilla 

korostuu ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”. 

 

6.  Kulttuuri ja sen tekijöitä  ( RUA6 ) 

 

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tun-

temus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat 

valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. 

 

Syventävät kurssit 

 

Syventävillä kursseilla kielitaitoa kehitetään monipuolisesti. Kurssit voidaan suorittaa aikaisintaan 2. 

opiskeluvuonna. 

 

7.  Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen  ( RUA7 ) 

 

Aihealueita ovat yhteiskunta, politiikka ja aktiivinen kansalaisuus sekä yleismaailmalliset kehityslinjat, 

ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Kurssilla vankennetaan sekä suullis-

ta että kirjallista valmiutta. 

 

8.  Tiede, talous ja tekniikka  ( RUA8 ) 

 

Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esi-

merkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia 

ja lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn. Kurssin päätavoitteena on valmentautuminen ylioppilaskirjoi-

tuksiin eri tehtävätyyppien harjoittelun avulla.  

 

Soveltava kurssi 

 

9. Våga tala! Suullisen viestinnän kurssi ( RUA9 ) 

 

Kurssi sopii erityisesti 2. vuosikurssin opiskelijoille. Kurssin tavoitteena on rohkaista opiskelijaa puhu-

maan ruotsia erilaisissa käytännön tilanteissa erilaisten harjoitusten avulla. Suullista valmiutta harjoitel-

laan yksin, pareittain ja ryhmissä. Kurssimateriaalina on oma oppikirja. Loppukoetta ei ole. Kurssin hy-

väksyttävä suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn. Kurssi arvioidaan suoritusmer-

kinnällä S. 
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Perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 alkanut oppimäärä (B1) 

 

Tavoitteena on sujuva peruskielitaito ja selviytyminen arkielämässä. Opiskelija ymmärtää  pääkohdat 

puheesta, joka liittyy tuttuihin ja melko yleisiin aiheisiin. Ymmärtäminen edellyttää yleiskieltä sekä sa-

tunnaisia toistoja. Nopea syntyperäisten välinen keskustelu tuottaa vaikeuksia. Itse puhuessaan opiskelija 

osaa käyttää laajahkoa jokapäiväistä sanastoa ja erilaisia rakenteita, ja selviytyy epävirallisista keskuste-

luista epäröinnistä, ääntämisvirheistä ja kielioppivirheistä huolimatta. Opiskelija pystyy lukemaan muu-

taman kappaleen pituisia tekstejä monenlaisista aiheista sekä etsimään ja yhdistelemään tietoja suoriutu-

akseen jostain tehtävästä, vaikkakin yksityiskohdat saattavat jäädä epäselviksi. Hän osaa kirjoittaa ym-

märrettävän tekstin itseään kiinnostavista aiheista käyttäen tekstien laadintaan riittävää sanastoa ja raken-

teita. Interferenssiä ja kiertoilmauksia saattaa esiintyä.  

 

Pakolliset kurssit  

 

1.  Koulu ja vapaa-aika  ( RUB1 ) 

 

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallin-

taa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset, ja kieli on tuttaval-

lista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestin-

nän strategioita. Kirjoitetaan lyhyehköjä tuotoksia. 

 

2.  Arkielämää Pohjoismaissa  ( RUB2 ) 

 

Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista se-

kä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, 

työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus” 

ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” antavat näkökulmia kurssin aiheiden tarkasteluun. Vankennetaan suul-

lisen viestinnän strategioiden hallintaa ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.  

 

3.  Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa  ( RUB3 ) 

 

Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismai-

sena valtiona Euroopassa. Aihekokonaisuus ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” tarjoaa mah-

dollisuuksia käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla laaditaan suullinen esitelmä. Kirjoittamistaitoa harjoitel-

laan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lu-

kemisen strategioita.  

 

4.  Elämää yhdessä ja erikseen  ( RUB4 ) 

 

Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työs-

sä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu ”hyvinvointi ja turvalli-

suus”. Harjoitellaan tiivistelmän laadintaa ja ainekirjoitusta. 

 

5.  Elinympäristömme  ( RUB5 ) 

 

Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Aihekokonaisuudet ”kes-

tävä kehitys”, ”teknologia ja yhteiskunta” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia 

kurssin aiheiden käsittelyyn. Teknologian saavutuksia esitellään suullisesti. Harjoitellaan ymmärtävän lu-

kemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.  
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Syventävät kurssit 

 

Syventävillä kursseilla kielitaitoa kehitetään monipuolisesti. Kurssit voidaan suorittaa aikaisintaan 2. 

opiskeluvuonna. 

 

6. Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä  ( RUB6 ) 

 

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tun-

temus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat erilaisia näkökulmia kurssin aiheista. Opiskelijat val-

mistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. Kurssiin pyritään liittämään teat-

terikäynti. 

 

7.  Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen  ( RUB7 ) 

 

Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteis-

kunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla 

painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Kurssin pääta-

voitteena on valmentautuminen ylioppilaskirjoituksiin erilaisten tehtävätyyppien harjoittelun avulla. 

 

Soveltavat kurssit 

 

8. Niveltävä kurssi ( RUB8 ) 

 

Kurssi sopii lukion aloittaville opiskelijoille. Kurssilla kerrataan peruskoulun oppimäärän eri osa-alueita 

kurssille osallistuvan ryhmän tarpeiden mukaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 

 

9. Våga tala! Suullisen viestinnän kurssi ( RUB9 ) 

 

Kurssi sopii erityisesti 2. vuosikurssin opiskelijoille. Kurssin tavoitteena on rohkaista opiskelijaa puhu-

maan ruotsia erilaisissa käytännön tilanteissa erilaisten harjoitusten avulla. Suullista valmiutta harjoitel-

laan yksin, pareittain ja ryhmissä. Kurssimateriaalina on oma oppikirja. Loppukoetta ei ole. Kurssin hy-

väksyttävä suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn. Kurssi arvioidaan suoritusmer-

kinnällä S. 

 

 



 

 
45 

7.2.4.   Vieraat kielet  (  EN, SA, RA )  
 

Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kie-

leen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää opiskeltavan kielen 

kielialueen tai yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tällöin ote-

taan huomioon erityisesti eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja -kulttuurisuus.  

Kielten opetus antaa opiskelijoille valmiudet kielten omaehtoiseen opiskeluun auttamalla heitä ymmärtä-

mään, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoitte-

lua. Vieras kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine.  

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraa-

vasti:  
 

Kieli ja oppimäärä Kuullun ymmär-

täminen  

Puhuminen Luetun ymmär-

täminen 

Kirjoittaminen 

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

Muut kielet A B1.1–B1.2 B1.1 B1.2 B1.1–B1.2 

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

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

Muut kielet B2 A2.2  A2.1–A2.2 A2.2–B1.1 A2.1–A2.2 

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

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

 

Tavoitteena on myös, että opiskelija 

- osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla  

- osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin   

- tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana  

- osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituk-

senmukaisin strategioin.  

 

Arviointi  

 

Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukai-

sesti. 

 

Kurssit  

 

Aiheita käsitellään oman maan, opiskeltavan kielen kulttuurialueen ja kielestä ja aiheesta riippuen myös 

laajemmasta näkökulmasta niin, että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin. Aiheiden käsitte-

lyssä otetaan lisäksi huomioon aihekokonaisuuksissa esiin tuodut näkökulmat. Kullakin kurssilla voidaan 

käsitellä myös muita aiheita opiskelijoiden harrastuneisuuden ja toisaalta ajankohtaisuuden vaatimusten 

huomioon ottamiseksi.  

 

Opiskelijoilla tulee olla jokaisella kurssilla tilaisuuksia kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tar-

koituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Opiskeltavan kielen rakenteiden ja sanaston 

tuntemuksen laajentamiseen ja käytön monipuolistamiseen ja tarkkuuteen kiinnitetään huomiota kaikilla 

kursseilla kunkin oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Vaativimpia viestinnän muotoja harjoitetaan oppi-

määrissä, joiden opiskelu on alkanut peruskoulussa. Huomiota kiinnitetään äidinkielen ja opiskeltavan 

kielen viestinnän eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. Kaunokirjallisuus ja muu autenttinen 

materiaali tarjoaa tähän mahdollisuuksia. Kulttuurisen herkkyyden kehittymiseksi tulee opiskelijoita ohja-

ta tiedostamaan oman toiminnan ja omien arvostuksien kulttuurisidonnaisuus.  
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Opiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla. Heitä ohjataan tunnistamaan 

omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan käyttämään 

strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehittymistarpeensa ja kulloisenkin opiskelu- ja 

viestintätehtävän kannalta.  
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A-kieli englanti/saksa   

(perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä) 

 

Arviointi ja kurssien suorittaminen 

 

Kaikki kurssit arvioidaan numerolla ja ainakin pakolliset kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestykses-

sä. Kurssin itsenäinen suorittaminen tuntiopetukseen osallistumatta on mahdollista vain hyvin perustellus-

ta syystä. Tällöin asiasta on sovittava asianomaisen opettajan kanssa, joka antaa ohjeet ja määrää tehtävät. 

 

Jokaisen kurssin lopussa pidettävä kurssikoe, johon kuuluu kirjallinen osa sekä kuullun ymmärtäminen, 

on lähtökohtana arvosanaa annettaessa. Lisäksi kiinnitetään huomiota opiskelijan tuntityöskentelyyn, an-

nettujen tehtävien suorittamiseen, aktiivisuuteen ja harrastuneisuuteen. Tärkeitä arviointikohteita ovat 

myös ääntäminen ja puhuminen. Opintojen edetessä arvioinnissa korostuvat luetun ja kuullun ymmärtä-

minen, kirjallinen ja suullinen esitys, sanavaraston laajuus ja monipuolisuus sekä rakenteiden hallinta. 

Opiskelijaa ohjataan jokaisen kurssin aikana myös arvioimaan ja seuraamaan omaa oppimisprosessiaan. 

 

Tavoitteet 

 

Englanti ( ENA ), Saksa ( SAA )  

 

Lukio-opintojensa lopussa opiskelija ymmärtää vaativahkoa puhetta ja pystyy seuraamaan esim. uutisia ja 

elokuvia. Hän ymmärtää puhujan tarkoituksen ja osaa arvioida puheen muodollisuusastetta ja tyyliä. Hän 

pystyy myös tiivistämään kuulemansa olennaisilta osin. 

 

Puhuessaan itse opiskelija käyttää laajahkoa sanastoa ja kielen rakenteita monipuolisesti sekä ääntää kiel-

tä luontevalla intonaatiolla. Hän selviää sujuvasti useimmista käytännöllisistä ja sosiaalisista tilanteista ja 

pystyy puhumaan ilman, että kieliopilliset tai sanaston hallintaan liittyvät virheet haittaavat ymmärrettä-

vyyttä. 

 

Lukiessaan opiskelija pystyy nopeasti hahmottamaan tekstin sisällön ja tarkoituksen sekä päättelemään 

sen käyttöarvon. Hän pystyy lukemaan itsenäisesti muutaman sivun pituisia tekstejä, esim. lehtiartikkelei-

ta, viihde- ja tietokirjallisuutta sekä yksityiskohtaisia ohjeita. 

 

Opiskelija osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä itseään kiinnostavista aihepiireistä käyttäen 

laajaa sanastoa ja vaativia lauserakenteita. Hän osaa myös kirjoittaa esim. hakemuksia, yhteenvetoja, lii-

kekirjeitä ja arvosteluja. Opiskelija hallitsee oikeinkirjoituksen, kieliopin ja välimerkkien käytön melko 

hyvin, eivätkä mahdolliset virheet johda väärinkäsityksiin. 

 

 

Pakolliset kurssit  

 

1.  Nuori ja hänen maailmansa  ( ENA1 / SAA1 ) 

 

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallin-

taa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Opiskelijat totuttelevat lukion kieltenopiskelun työtapoihin ja aiem-

paa laajempien kokonaisuuksien hallintaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja hen-

kilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Aihekoko-

naisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.  Kurssilla painote-

taan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.  

 

2- Viestintä ja vapaa-aika  ( ENA2 /SAA2 ) 

 

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. 

Aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen” korostuvat kurssin 
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aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän 

strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.  

 

3.  Opiskelu ja työ ( ENA3 /SAA3 ) 

 

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä 

suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämis-

tä ja käyttämistä. Aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” tarjoaa näkökulmia kurssin ai-

heiden käsittelyyn. 

 

4.  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma ( ENA4 / SAA4 ) 

 

Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman 

maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. ”Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” 

-aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtä-

vän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia 

tekstejä, esim. tiivistelmiä. 

 

5. Kulttuuri ( ENA5 /SAA5 ) 

 

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tun-

temus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat 

valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. 

 

6.  Tiede, talous ja tekniikka ( ENA6 / SAA6 ) 

 

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavu-

tukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä.  Aihekokonaisuus ”teknologia ja yhteiskunta” korostuu 

kurssin aiheiden käsittelyssä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kir-

joittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. 

 

Syventävät kurssit  

 

Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen. Kurssit voidaan suorittaa ai-

kaisintaan 2. opiskeluvuonna. 

 

7.  Luonto ja kestävä kehitys ( ENA7 / SAA7 ) 

 

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityk-

sen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssilla aloitetaan valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin. 

 

8.  Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen  ( ENA8 / SAA8 ) 

 

Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin 

liittyvät aiheet. Kurssilla kerrataan keskeisiä kielioppirakenteita, syvennetään tekstin ja puheen ymmär-

tämisen taitoja ja kohennetaan kirjallista ilmaisua. Kurssin päätehtävänä on valmentaa opiskelijoita yliop-

pilaskirjoituksiin. 
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B2-kieli ranska / saksa 

( perusopetuksen luokilla 8-9 alkanut oppimäärä ) 
 

B2-kielessä ei muodosteta omaa ryhmää. Perusopetuksessa B2-kieltä opiskelleet osallistuvat B3-kielen 

opetukseen kolmannesta kurssista eteenpäin. 

 

 

B3- kieli ranska / saksa  

( lukiossa alkava oppimäärä ) 
 

Arviointi ja kurssien suorittaminen 

 

Kaikki kurssit arvioidaan numerolla ja yleensä numerojärjestyksessä. Mikäli opiskelija suorittaa vain yh-

den tai kaksi kurssia, voi hän halutessaan pyytää niistä suoritusmerkinnän numeroarvioinnin sijaan. Kurs-

sin itsenäinen suorittaminen tuntiopetukseen osallistumatta on mahdollista vain hyvin perustellusta syys-

tä. Tällöin asiasta on sovittava asianomaisen opettajan kanssa, joka antaa ohjeet ja määrää tehtävät. 

 

Jokaisen kurssin lopussa pidettävä kurssikoe, johon kuuluu kirjallinen osa sekä kuullun ymmärtäminen, 

on lähtökohtana arvosanaa annettaessa. Lisäksi kiinnitetään huomiota opiskelijan tuntityöskentelyyn, an-

nettujen tehtävien suorittamiseen, aktiivisuuteen ja harrastuneisuuteen. Tärkeitä arviointikohteita ovat 

myös ääntäminen ja puhuminen. Opintojen edetessä arvioinnissa korostuvat luetun ja kuullun ymmärtä-

minen, kirjallinen ja suullinen esitys, sanavaraston laajuus ja monipuolisuus sekä rakenteiden hallinta. 

 

Opiskelijaa ohjataan jokaisen kurssin aikana myös arvioimaan ja seuraamaan omaa oppimisprosessiaan. 

 

Tavoitteet 

 

Tavoitteena on välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta.  

Opiskelija ymmärtää tarpeeksi kyetäkseen tyydyttämään konkreetit tarpeensa ja pystyy seuraamaan hyvin 

summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia. Yksinkertaisten viestienkin ymmärtäminen edellyttää 

yleispuhekieltä ja toistoa tarvitaan melko usein. 

 

Puhuessaan opiskelija selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisimmista palveluti-

lanteista, osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun. Puheessa on kuitenkin taukoja sekä ääntämis- ja 

kielioppivirheitä. 

 

Opiskelija pystyy ymmärtämään pääasiat ja joitakin yksityiskohtia lukemistaan arkielämään liittyvistä 

teksteistä. Hän osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja kontekstista, mutta 

tarvitsee usein uudelleen lukemista. 

 

Opiskelija osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä ja kuvauksia hyvin tutuista aiheista käyttäen konkreettia sanas-

toa ja perusaikamuotoja. Virheitä kuitenkin esiintyy toistuvasti perusasioissa, samoin kömpelöitä ilmaisu-

ja. 

 

Syventävät kurssit  

 

1.  Hyvää päivää, hauska tutustua ( SAB1 / RAB1 ) 

 

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäy-

tyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanil-

ta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinker-

taisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.  

 

2.  Näin asiat hoituvat ( SAB2 / RAB2 ) 
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Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla har-

joitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä 

esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan pu-

heen ymmärtämistä ja puhumista. 

 

 

3.  Vapaa-aika ja harrastukset ( SAB3 / RAB3 ) 

 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viet-

toon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmär-

tämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tun-

temusta.  

 

4.  Meillä ja muualla ( SAB4 / RAB4 ) 

 

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet 

ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan 

perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avul-

la. 

 

5.  Ennen ja nyt ( SAB5 / RAB5 ) 

 

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimer-

kiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallin-

taa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.  

 

6.  Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat ( SAB6 / RAB6 ) 

 

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuuden-

suunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, ku-

ten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.  

 

7.  Kulttuuri ( SAB7 / RAB7 ) 

 

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, te-

atteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 

 

8.  Yhteinen maapallomme ( SAB8 / RAB8 ) 

 

Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon ny-

kytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan 

tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 
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7.2.5.   Matematiikka  ( MA )   

 

Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa mate-

maattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen 

ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin, opettaa käyttämään puhuttua ja kirjoi-

tettua matematiikan kieltä sekä kehittää laskemisen ja ongelmien ratkaisemisen taitoja.  

 

Matematiikan opetustilanteet järjestetään siten, että ne herättävät opiskelijan tekemään havaintojensa poh-

jalta kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä. Erityisesti opiskelijaa ohjataan hahmot-

tamaan matemaattisten käsitteiden merkityksiä ja tunnistamaan, kuinka ne liittyvät laajempiin kokonai-

suuksiin.  

 

Opiskelijaa myös kannustetaan kehittämään luovia ratkaisuja matemaattisiin ongelmiin. Opetuksessa tut-

kitaan matematiikan ja arkielämän välisiä yhteyksiä sekä tietoisesti käytetään eteen tulevia mahdollisuuk-

sia opiskelijan persoonallisuuden kehittämiseen, mikä tarkoittaa muun muassa hänen kiinnostuksensa oh-

jaamista, kokeiluihin kannustamista sekä tiedonhankintaprosessien kehittämistä.  

 

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja 

eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 

 

Arviointi 

 

Matematiikan opetuksessa arvioinnin tulee kehittää opiskelijan kykyä esittää ratkaisuja, tukea opiskelijaa 

matemaattisten käsitteiden muodostamisprosessissa ja arvioida kirjallista esitystä sekä opettaa opiskelijal-

le oman työnsä arvioimista. Osaamisen arvioinnissa kiinnitetään huomio laskutaitoon, menetelmien valin-

taan ja päätelmien täsmälliseen ja johdonmukaiseen perustelemiseen. 

 

Matematiikka ja aihekokonaisuudet 

Matematiikka on teknologian perusta ja tämän ymmärtäminen korostuu kaikissa matematiikan kursseissa. 

Matematiikan kieli on kansainvälistä. Erityisesti talousmatematiikan kurssi sisältää yrittäjyyteen, kansa-

laisen talouteen ja kuluttamiseen liittyviä aiheita. Kursseilla voidaan käsitellä liikenteeseen liittyviä tehtä-

viä. Tilastolaskennassa tarkastellaan kriittisesti matemaattisesti esitettyä tietoa. 

 

Pitkän matematiikan oppimäärän vaihtaminen lyhyeksi 

 

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen käytetään hyväksi lukemisessa seuraavia vas-

taavuuksia: MAA1 → MAB1, MAA3 → MAB2, MAA6 → MAB5, MAA7 → MAB4 ja MAA8 → 

MAB3. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä myös lisänäyttöjä etenkin kurssin arvosanaa uudelleen 

arvioitaessa. 

 

Matematiikan pitkä oppimäärä  ( MAA ) 

 

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joi-

ta tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän matematiikan opinnoissa opiskeli-

jalla on tilaisuus omaksua matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä sekä oppia ymmärtämään matemaattisen 

tiedon luonnetta. Opetus pyrkii myös antamaan opiskelijalle selkeän käsityksen matematiikan merkityk-

sestä yhteiskunnan kehityksessä sekä sen soveltamismahdollisuuksista arkielämässä, tieteessä ja teknii-

kassa. 

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn ja oppii sitä kautta luottamaan omiin matemaattisiin ky-

kyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa  
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 rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toimintaan, ratkaisujen keksimiseen sekä niiden kriittiseen ar-

viointiin 

 ymmärtää ja osaa käyttää matematiikan kieltä, kuten seuraamaan matemaattisen tiedon esittämis-

tä, lukemaan matemaattista tekstiä, keskustelemaan matematiikasta, ja oppii arvostamaan esityk-

sen täsmällisyyttä ja perustelujen selkeyttä 

 oppii näkemään matemaattisen tiedon loogisena rakenteena 

 kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan  

 harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle ominaisella tavalla, tottuu tekemään otaksumia, 

tutkimaan niiden oikeellisuutta ja laatimaan perusteluja sekä arvioimaan perustelujen pätevyyttä ja 

tulosten yleistettävyyttä. 

 harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita ja hyödyntämään erilaisia ratkaisustrategioi-

ta  

 osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja tietolähteitä.  

 

Pitkän matematiikan kurssit 

 

Pakollisia kursseja on pitkässä matematiikassa kymmenen. Valtakunnallisia syventäviä kursseja on kolme 

ja koulukohtaisia  syventäviä kursseja kaksi. Syventävien kurssien avulla joko opiskellaan laajemmin jo-

takin pakollisen kurssin perusteella tuttua aihetta tai perehdytään kokonaan uuteen matematiikan kohtee-

seen. 

 

Työtavat 

 

Opettajan esityksen lisäksi oppitunneilla keskustellaan opetettavan aiheen ulottuvuuksista esim. yhteis-

kuntaan tai koulun muihin oppiaineisiin. Keksimiseen, ajatteluun ja soveltamiseen varataan myös aikaa. 

Mahdollisuuksien mukaan tehdään projektitöitä. Pitkän matematiikan osalta suurin työmäärä tehdään kui-

tenkin kotona läksyjen ja kotitehtävien muodossa, koska siten tapahtuu asioiden lopullinen sisäistäminen 

ja oppiminen määrätietoiseen työskentelyyn. Kotitehtävien tekemistä kontrolloidaan oppitunneilla.  

 

Graafista laskinta ja tietokonetta käytetään havainnollistamaan graafisia tarkasteluja ja muutenkin tarkoi-

tuksenmukaisissa tilanteissa. 

 

Opettaja pyrkii ohjaamaan opiskelijoita sellaisiin työtapoihin, joilla matemaattisia asioita parhaiten omak-

sutaan ja joita näiden aineiden jatko-opiskelussa tarvitaan. 
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Kurssien suoritus 

 

Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Järjestyksestä voidaan poiketa vain pakottavissa tapa-

uksissa ( esim. sairaus ) ja tällöin on neuvoteltava matematiikan opettajan kanssa. Pakollisen kurssin en-

simmäiseksi suoritukseksi ei hyväksytä itsenäistä suoritusta. Syventäviä kursseja suoritetaan toisesta 

opiskeluvuodesta alkaen kurssitarjottimen mukaisesti. Jos syventävä kurssi menee tarjottimessa päällek-

käin jonkin toisen aineen pakollisen kurssin kanssa, voidaan harkita itsenäistä suoritusta. Itsenäinen suori-

tus sovitaan kirjallisella lomakkeella kurssin opettajan kanssa.  

 

Pakollisten ja syventävien kurssien suositeltava suoritusjärjestys selviää seuraavasta kuviosta:  

 

 
 

Kaavio pitkän matematiikan kurssien suoritusaikataulusta. Pakollisten kurssien kehys on yhtenäinen, sy-

ventävien katkoviiva. Kaavioon on merkitty nuolella, minkä pakollisen kurssin jälkeen syventävä kurssi 

voidaan aikaisintaan suorittaa.  

 

Kurssien arviointi 

 

Pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin. Arvosana määräytyy pääosin kurssikokeen perus-

teella, mutta tuntiaktiivisuus ja kotitehtävien tekeminen voivat alentaa tai korottaa kurssikokeen arvosana.  

Lopullinen arvosana muodostuu kurssiarvosanojen keskiarvosta. Opettaja voi harkintansa mukaan korot-

taa tätä arvosanaa yhdellä numerolla; erityisesti, jos opiskelumenestys oppimäärän loppupuolella on 

huomattavasti parantunut. 

 

1. Funktiot ja yhtälöt 

2. Polynomifunktiot 

3. Geometria 

4. Analyyttinen geo-
metria 

5. Vektorit 

1. vuosi 

14. Talousmatematiikka 

11. Lukuteoria ja logiikka 

2. vuosi 

6. Todennäköisyys ja 
tilastot 

7. Derivaatta 

8. Juuri- ja logaritmi-
funktiot 

9. Trigonometriset 
funktiot ja lukujonot 

12. Numeerisia ja algebral-
lisia menetelmiä 

3. vuosi 

10. Integraalilaskenta 

13. Differentiaali- ja integ-
raalilaskennan jatkokurssi 

15. Kertauskurssi 
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Pakolliset kurssit   

 

1.  Funktiot ja yhtälöt  ( MAA1 )   

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 vahvistaa yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitojaan 

 syventää verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistään 

 tottuu käyttämään neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä 

 syventää funktiokäsitteen ymmärtämistään tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita  

 oppii ratkaisemaan potenssiyhtälöitä.  

 

Keskeiset sisällöt  

 potenssifunktio 

 potenssiyhtälön ratkaiseminen 

 juuret ja murtopotenssi 

 eksponenttifunktio 

 

Kurssikuvaus 

Kurssilla vahvistetaan yhtälönratkaisun ja prosenttilaskennan taitoja. Syvennetään verrannollisuuden, ne-

liöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistä ja totutellaan niiden laskusääntöihin. Funktiokäsitteen 

ymmärtämystä saadaan tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita. 

 

2.  Polynomifunktiot ( MAA2 ) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita  

 oppii ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää 

 oppii ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman po-

lynomien jakolaskua  

 oppii ratkaisemaan yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä.  

 

Keskeiset sisällöt   

 polynomien tulo ja binomikaavat  

 polynomifunktio 

 toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä 

 toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen 

 toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin 

 polynomiepäyhtälön ratkaiseminen 

 

Kurssikuvaus 

Kurssilla totutaan käsittelemään polynomifunktioita ja ratkaisemaan toisen ja korkeamman asteen yhtälöi-

tä. Opitaan myös yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä. 

 

3.  Geometria  ( MAA3 )    

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 harjaantuu  hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kol-

miulotteisissa tilanteissa 

 harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita 
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 ratkaisee geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhden-

muotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa. 

 

Keskeiset sisällöt 

 kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus  

 sini- ja kosinilause 

 ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria 

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

 

Kurssikuvaus 

Käydään läpi geometristen tasokuvioiden ja avaruuskappaleiden ominaisuudet ja laskukaavat. Tutustu-

taan todistamisen periaatteeseen sekä geometrisiin todistuksiin. Harjaannutaan hahmottamaan eri kuvioi-

den muotoja kaksi- ja kolmiulotteisessa tilanteessa. Käytetään Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vino-

kulmaisten kolmioiden trigonometriaa.  

 

4.  Analyyttinen geometria  ( MAA4 )     

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välil-

le  

 ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröi-

tä ja paraabeleja  

 syventää itseisarvokäsitteen ymmärtämystään ja oppii ratkaisemaan sellaisia itseisarvoyhtälöitä ja vas-

taavia epäyhtälöitä, jotka ovat tyyppiä  | f(x) | = a  tai   

 | f(x) | = | g(x) | 

 vahvistaa yhtälöryhmän ratkaisemisen taitojaan.  

 

Keskeiset sisällöt 

 pistejoukon yhtälö  

 suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt 

 itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen 

 yhtälöryhmän ratkaiseminen 

 pisteen etäisyys suorasta 

 

Kurssikuvaus 

Tällä kurssilla geometriset kuviot ja kappaleet siirretään koordinaatistoon. Tutkitaan suoria, ympyröitä ja 

paraabeleja koordinaatistossa ja yhdistetään käyriin niiden yhtälöt. Vahvistetaan yhtälöryhmien käsittely-

taitoa ja ratkaistaan itseisarvoyhtälöitä sekä –epäyhtälöitä. 

 

5.  Vektorit  ( MAA5 )  

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin 

 oppii tutkimaan kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla 

 tutkii kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla.  

 

Keskeiset sisällöt 

 vektoreiden perusominaisuudet 

 vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla 

 koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo 

 suorat ja tasot avaruudessa 
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Kurssikuvaus 

Opetellaan taso- ja avaruusvektorin käsite sekä vektoreiden peruslaskutoimitukset. Lasketaan etäisyyksiä, 

pisteitä ja kulmia vektoreita käyttäen. Tutkitaan kuvioiden ominaisuuksia ratkaistaan geometrisia prob-

leemoja vektoreilla.  

  

6.  Todennäköisyys ja tilastot ( MAA6 )     

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 oppii havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkit-

semaan jakaumien tunnuslukuja 

 perehtyy kombinatorisiin menetelmiin 

 perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin 

 ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odo-

tusarvon ja soveltamaan sitä 

 perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa.  

 

Keskeiset sisällöt 

 diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma 

 jakauman tunnusluvut 

 klassinen ja tilastollinen todennäköisyys 

 kombinatoriikka  

 todennäköisyyksien laskusäännöt 

 diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma 

 diskreetin jakauman odotusarvo 

 normaalijakauma 

 

Kurssikuvaus 

Kurssilla perehdytään todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin sekä kom-

binatoriikkaan. Opetellaan laskemaan ja tulkitsemaan tilastollisia tunnuslukuja. Todennäköisyysjakaumia 

käsitellään sekä diskreetteinä että jatkuvina, tärkeimpänä normaalijakauma. 

 

7.  Derivaatta  ( MAA7 )    

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä 

 omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta 

 määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaatat 

 osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määrittää sen ääriarvot 

 osaa määrittää rationaalifunktion suurimman ja pienimmän arvon sovellusongelmien yhteydessä.   

 

Keskeiset sisällöt  

 rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö 

 funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta  

 polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen 

 polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen 

 

Kurssikuvaus 

Kurssilla tutustutaan analyysin peruskäsitteisiin: raja-arvoon, jatkuvuuteen ja derivaattaan. Derivaatan kä-

sitteen sisäistäminen, derivaatan laskusäännöt ja käyttö funktioiden tutkimisessa ovat keskeisiä. Laske-

taan funktioiden ääriarvoja ja tutustutaan rationaaliyhtälöihin ja –epäyhtälöihin. 

 

8.  Juuri- ja logaritmifunktiot  ( MAA8 )    
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Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä 

yhtälöitä 

 tutkii juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita derivaatan avulla 

 oppii yhdistetyn funktion derivoimisen 

 tutkii aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita.  

 

Keskeiset sisällöt 

 juurifunktiot ja -yhtälöt 

 eksponenttifunktiot ja -yhtälöt 

 logaritmifunktiot ja -yhtälöt  

 yhdistetyn funktion derivaatta 

 käänteisfunktio 

 juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat 

 

Kurssikuvaus 

Kurssilla laajennetaan tutkittavien funktioiden joukkoa eksponentti-, logaritmi- ja juurifunktioilla. Tutki-

taan näitä funktioita mm. derivaatan avulla ja ratkaistaan niihin liittyviä yhtälöitä. Tutustutaan yhdistetyn 

funktion derivointiin ja sen käänteisfunktioon.  

 

9.  Trigonometriset funktiot ja lukujonot  ( MAA9 )  

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 oppii tutkimaan trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla 

 oppii ratkaisemaan sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä sin f(x) = a  tai  sin f(x) = 

sin g(x) 

 osaa trigonometristen funktioiden yhteydet sin
2
x + cos

2
x = 1 ja tan x = sin x / cos x 

 tutkii trigonometrisia funktioita derivaatan avulla 

 ymmärtää lukujonon käsitteen 

 oppii määrittelemään lukujonoja palautuskaavojen avulla  

 osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen 

summien avulla.  

 

Keskeiset sisällöt   

 suunnattu kulma ja radiaani 

 trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen 

 trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen 

 trigonometristen funktioiden derivaatat  

 lukujono 

 rekursiivinen lukujono 

 aritmeettinen jono ja summa 

 geometrinen jono ja summa 

 

Kurssikuvaus 

Tutkitaan trigonometrisia funktioita yksikköympyrän avulla ja ratkaistaan yksinkertaisia trigonometrisia 

yhtälöitä. Derivaattaa käyttämällä saadaan käsitys trigonometristen funktioiden matemaattisista ominai-

suuksista. Ratkaistaan käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon sekä niistä muodostettujen 

summien avulla.   

 

10.  Integraalilaskenta  ( MAA10 )   
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Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään alkeisfunktioiden integraalifunktioita 

 ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan 

 oppii määrittämään pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla 

 perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin.  

 

Keskeiset sisällöt   

 integraalifunktio 

 alkeisfunktioiden integraalifunktiot 

 määrätty integraali 

 pinta-alan ja tilavuuden laskeminen 

 

Kurssikuvaus 

Kurssilla opitaan ymmärtämään integrointi käänteisenä toimenpiteenä derivoinnille. Tutustutaan integ-

rointisääntöihin ja integroidaan tavallisimpia funktiota. Siirrytään määrättyyn integraaliin pinta-

alatulkinnan kautta. Lasketaan pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla.  

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

 

11.  Lukuteoria ja logiikka  ( MAA11 ) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 oppii formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja totuustaulujen avulla  

 ymmärtää avoimen lauseen käsitteen ja oppii käyttämään kvanttoreita  

 oppii todistusperiaatteita ja harjoittelee todistamista  

 oppii lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin  

 osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen kongruenssin avulla  

 osaa määrittää kokonaislukujen suurimman yhteisen tekijän Eukleideen algoritmilla. 

 

Keskeiset sisällöt 

 lauseen formalisoiminen 

 lauseen totuusarvot 

 avoin lause  

 kvanttorit 

 suora, käänteinen ja ristiriitatodistus 

 kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö  

 Eukleideen algoritmi 

 alkuluvut 

 aritmetiikan peruslause  

 kokonaislukujen kongruenssi 

 

Kurssikuvaus 

Kurssilla opetellaan lukuteorian avulla tuntemaan syvällisemmin luonnollisten lukujen joukkoa. Tutustu-

taan logiikan kieleen, joka on matematiikan täsmällisen esitystavan perustana. Opetellaan eri todistusta-

poja ja harjoitellaan niiden käyttämistä. Kurssi on erittäin suositeltava kaikille pitkän matematiikan luki-

joille. Kurssi voidaan suorittaa MAA1- ja MAA2-kurssien jälkeen ensimmäisenä tai toisena opiskelu-

vuonna.  

 

12.  Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä  ( MAA12 ) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
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 oppii ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteet ja niiden avulla likiarvolaskujen 

tarkkuutta koskevat säännöt peruslaskutoimitusten tapauksessa  

 ymmärtää iteroinnin käsitteen ja oppii ratkaisemaan yhtälöitä numeerisesti  

 oppii tutkimaan polynomien jaollisuutta ja määrittämään polynomin tekijät  

 oppii algoritmista ajattelua 

 harjaantuu käyttämään nykyaikaisia matemaattisia välineitä 

 oppii määrittämään numeerisesti muutosnopeutta ja pinta-alaa.  

 

Keskeiset sisällöt 

 absoluuttinen ja suhteellinen virhe 

 Newtonin menetelmä ja iterointi 

 polynomien jakoalgoritmi 

 polynomien jakoyhtälö 

 muutosnopeus ja pinta-ala 

 

Kurssikuvaus 

Kurssilla tutustutaan numeerisiin likimääräismenetelmiin niissä tapauksissa, joissa analyyttinen ratkaisu 

ei ole mahdollinen. Käytetään numeerisia menetelmiä probleemojen ratkaisemisessa. Käytetään apuna 

graafista laskinta ja tietokonetta. Opetellaan polynomien jakoalgoritmi. Kurssi voidaan suorittaa vasta 

MAA8-kurssin jälkeen toisen opiskeluvuoden loppupuolella.  

 

 

13.  Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi  ( MAA13 ) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemustaan  

 täydentää integraalilaskennan taitojaan ja soveltaa niitä muun muassa jatkuvien todennäköisyysja-

kaumien tutkimiseen 

 tutkii lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia.  

 

Keskeiset sisällöt   

 funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen 

 jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia 

 funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä 

 epäoleelliset integraalit 

 

Kurssikuvaus 

Kurssilla täydennetään integraalilaskentaa ja löydetään sen yhteys todennäköisyyslaskentaan. Tutkitaan 

lukujonojen raja-arvoja ja laajennetaan lukujonojen äärelliset summat äärettömiksi sarjoiksi. Kurssi voi-

daan suorittaa vasta MAA10-kurssin jälkeen kolmantena opiskeluvuonna.  
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Koulukohtaiset syventävät kurssit 

 

14. Talousmatematiikka  ( MAA14 )  

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä 

 saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun 

 saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun 

 soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn.  

 

Keskeiset sisällöt  

 indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia 

 taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla 

 

Kurssikuvaus 

Kurssilla harjoitellaan prosentti- ja korkolaskuja sekä käsitellään lainoihin ja verotukseen liittyviä käsit-

teitä ja laskuja. Tutustutaan myös aritmeettisten ja geometristen summien käyttöön talletuksia ja lainoja 

laskettaessa. Etsitään tietyissä rajoissa parhaita mahdollisia ratkaisuja lineaarista optimointia käyttäen. 

Käsitellään tilastollisia tunnuslukuja ja opetellaan tekemään niistä johtopäätöksiä. Yrittäjyyden aihekoko-

naisuus tulee esiin laskettaessa verotukseen ja rahoitukseen liittyviä tehtäviä. 

 

Kurssin voi suorittaa MAA2-kurssin jälkeen ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.  

 

15. Kertauskurssi   ( MAA15 ) 

 

Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan matemaattisia ja laskennallisia valmiuksia ylioppilaskirjoi-

tuksia ja jatko-opintoja varten sekä kerrata pitkän matematiikan kurssien keskeisiä asioita.  

 

Keskeiset sisällöt 

 kerrataan kurssien MAA1 – MAA10 keskeisimmät asiat 

 ratkaistaan monipuolisesti laskutehtäviä, erityisesti ylioppilastehtäviä 

 voidaan kerrata myös syventävien kurssien asioita 

 

Kurssikuvaus 

Kurssilla kootaan ja yhdistellään pakollisten kurssien oppimääriä. Työskentelyssä pääasiana on vahvistaa 

tehtävien tunnistamista ja laskennallisia valmiuksia ylioppilaskirjoituksia varten. Kaikkien pitkää mate-

matiikkaa kirjoittavien on syytä käydä tämä kurssi.   

 

Kurssi suoritetaan kaikkien pakollisten kurssien jälkeen. Kurssin päättökokeeksi suositellaan valtakunnal-

lista preliminäärikoetta. 

 

Matematiikan lyhyt oppimäärä ( MAB ) 

 

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmär-

tää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa ja jatko-opinnoissa. 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja yhteiskunnallisen toiminnan apuvälineenä 
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 saa myönteisiä oppimiskokemuksia matematiikan parissa työskennellessään ja oppii luottamaan 

omiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa, rohkaistuu kokeilevaan, tutkivaan ja keksivään op-

pimiseen 

 hankkii sellaisia matemaattisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka antavat riittävän pohjan jatko-

opinnoille 

 sisäistää matematiikan merkityksen välineenä, jolla ilmiöitä voidaan kuvata, selittää ja mallintaa ja 

jota voidaan käyttää johtopäätösten tekemisessä 

 saa käsityksen matemaattisen tiedon luonteesta ja sen loogisesta rakenteesta 

 harjaantuu vastaanottamaan ja analysoimaan viestimien matemaattisessa muodossa tarjoamaa in-

formaatioita ja arvioimaan sen luotettavuutta 

 tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä 

 oppii käyttämään kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna. 

 

Työtavat 

 

Lyhyen matematiikan opetus on pääasiallisesti opettajajohtoista. Työtapoihin kuuluu myös keskustelu ja 

omatoimiselle harjoittelulle varataan aikaa. Kursseilla voidaan tehdä myös ryhmätöitä ja projekteja. Las-

kinta hyödynnetään aktiivisesti ja tietotekniikkaa mahdollisuuksien mukaan. 

 

Opettaja pyrkii ohjaamaan opiskelijoita sellaisiin työtapoihin, joilla matemaattisia asioita parhaiten omak-

sutaan. 

 

Kurssien suoritus ja arviointi 

 

Pakolliset kurssit suositellaan opiskeltavaksi numerojärjestyksessä. Pakollisen kurssin ensimmäinen suo-

ritus ei voi olla itsenäinen. Syventäviä kursseja suoritetaan toisesta opiskeluvuodesta alkaen. Arvosana 

määräytyy suurimmaksi osaksi kurssikokeen arvosanasta, mutta myös jatkuvasta näytöstä, johon kuuluvat 

kotitehtävien suorittaminen ja oppituntien aikana osoitettu aktiivisuus. Kurssikokeena suositellaan valta-

kunnallista preliminäärikoetta. 

 

Pakolliset kurssit: 

 

1. Lausekkeet ja yhtälöt ( MAB1 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien ratkaisemisessa ja oppii 

luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä 

 ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion käsitteet 

 vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitojaan ja oppii ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä. 

Keskeiset sisällöt 

 suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus 

 ongelmien muotoileminen yhtälöiksi 

 yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen 

 ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen 

 toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen 

 

2. Geometria ( MAB2 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuk-

sista 

 vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan 
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 osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen. 

 

Keskeiset sisällöt 

 kuvioiden yhdenmuotoisuus 

 suorakulmaisen kolmion trigonometria 

 Pythagoraan lause 

 kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen 

 geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa 

 

3. Matemaattisia malleja I ( MAB3 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaatti-

silla malleilla 

 tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta. 

  

Keskeiset sisällöt 

 lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen 

 potenssiyhtälön ratkaiseminen 

 eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla 

 

4. Matemaattinen analyysi ( MAB4 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin 

 ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana 

 osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla 

 oppii sovellusten yhteydessä määrittämään polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon. 

 

Keskeiset sisällöt 

 polynomifunktion derivaatta 

 polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen 

 polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen 

 graafisia ja numeerisia menetelmiä 

 

5. Tilastot ja todennäköisyys ( MAB5 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja 

 tutustuu laskinten ja tietokoneiden käyttöön tilastotehtävissä 

 perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin. 

 

Keskeiset sisällöt 

 jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen 

 normaalijakauma ja jakauman normittaminen 

 kombinatoriikkaa 

 todennäköisyyden käsite 

 todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä 

 

6. Matemaattisia malleja II ( MAB6 ) 



 

 
63 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 varmentaa ja täydentää yhtälöiden ratkaisutaitojaan 

 osaa ratkaista käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia optimointitehtäviä 

 ymmärtää lukujonon käsitteen 

 ratkaisee käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla. 

 

Keskeiset sisällöt 

 kahden muuttujan lineaariset yhtälöt 

 lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen 

 kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen 

 lineaarinen optimointi 

 lukujono 

 aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

 

7. Talousmatematiikka ( MAB7 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä 

 saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun 

 saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun 

 soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn. 

 

Keskeiset sisällöt 

 indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia 

 taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla 

 

8. Matemaattisia malleja III ( MAB8 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 laajentaa käsitystään teknologisoituvassa yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta 

 saa apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen käsittelyyn. 

 

Keskeiset sisällöt 

 trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla 

 radiaani 

 tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen 

 muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina 

 vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet 

 koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo 

 kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla 
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Koulukohtaiset syventävät kurssit 

 

9. Kertauskurssi ( MAB9 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 saa valmiuksia ylioppilaskirjoitusten matematiikan kokeeseen 

 harjaantuu hahmottamaan lyhyen matematiikan kokonaisuuden 

 

Keskeiset sisällöt 

 lyhyen matematiikan pakollisten kurssien sisällöt 

 ylioppilastehtäviä 

 mahdollisesti syventävien kurssien aiheita 
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7.2.6. Biologia ( BI ) 

 

Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita mo-

lekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen pe-

rustuva tiedonhankinta. Biotieteet ovat nopeasti kehittyviä tiedonaloja, joiden sovelluksia hyödynnetään 

laajasti yhteiskunnassa. Biologia tuo esille uutta tietoa elollisen luonnon monimuotoisuudesta ja kestävän 

kehityksen edistämisestä.  

 

Biologian opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää toimivan eliömaailman rakenteen ja kehi-

tyksen, ihmisen osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen ympäristössä. Lukion biologian 

tulee myös luoda perusta ymmärtää biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun 

eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Opetus kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua, he-

rättää kiinnostusta biotieteisiin sekä edistää opiskelijan luonnon monimuotoisuutta säilyttävää ja ympäris-

tövastuullista käyttäytymistä.  

 

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Biologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

 hallitsee biologian keskeiset käsitteet  

 tunnistaa elämän tuntomerkit ja osaa jäsentää elämän ilmiöt sekä biologian eri organisaatiotasot 

molekyylitasolta biosfääriin 

 oppii arvostamaan eliökunnan monimuotoisuutta ja ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilaisiin 

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 sovelluksia 

 tuntee ihmiselimistön toiminnan peruspiirteet 

 ymmärtää perimän ja ympäristötekijöiden merkityksen terveyden taustana sekä yksilön että ih-

miskunnan kannalta  

 tiedostaa kestävän kehityksen välttämättömyyden ja ymmärtää oman vastuunsa ekosysteemien tu-

levaisuudesta.  

 

 

Arviointi  

 

Biologiassa arvioidaan opiskelijan kykyä hallita ja käyttää biologian keskeisiä käsitteitä sekä soveltaa 

biologisia tietoja. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luonnontieteellisten lainalaisuuksien sekä syy- ja 

seuraussuhteiden ymmärtämiseen, vuorovaikutussuhteiden merkityksen oivaltamiseen sekä kokonaisuuk-

sien hahmottamiseen. Taitojen arvioinnissa painotetaan opiskelijan luonnontieteellisiä työskentelytaitoja, 

ryhmässä toimimista, kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen tiedon hankinnassa sekä kykyä arvioida 

tietoa kriittisesti. Harrastuneisuus biologian eri osa-alueisiin voidaan ottaa arvioinnissa huomioon. 

 

Pakolliset kurssit   

 

1.  Eliömaailma  ( BI1 ) 

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee elämän perusedellytykset sekä  biologian tutkimusmenetelmiä 

 ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla tarkoittaa 

 ymmärtää evoluution jatkuvuuden, mekanismit ja merkityksen kehitykselle 
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 tuntee ekosysteemien keskeiset toimintaperiaatteet.  

 

Keskeiset sisällöt  

 Biologia tieteenä 

 Luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen 

 Evoluutio – elämän kehittyminen 

 Miten luonto toimi 

 

 

2.  Solu ja perinnöllisyys  ( BI2 ) 

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

 tuntee solun perusrakenteet ja –toiminnat 

 hallitsee solun energiatalouden prosessit ja niiden merkityksen 

 tuntee geneettisen informaation rakenteen sekä sen siirtymisen 

 tietää miten geenit ohjaavat solun toimintaa  

 osaa periytymisen perusperiaatteet 

 tietää kuinka soluja tutkitaan ja hallitsee kokeellisen työskentelyn taitoja.  

 

Keskeiset sisällöt  

 Solu elämän perusyksikkönä 

 Solun energiatalous 

 Solujen toiminnan ohjaaminen 

 Solujen lisääntyminen 

 Periytymisen perusteet 

 Populaatiogenetiikka  ja synteettinen evoluutioteoria 

 

Syventävät kurssit   

 

3.  Ympäristöekologia  ( BI3 ) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

 syventää ekologian tuntemustaan  ja ymmärtää ihmisen vaikutuksen luonnolle  

 ymmärtää biodiversiteetin merkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle 

 hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauksia ekosysteemeissä  

 tutustuu suomalaisiin ekosysteemeihin ja niiden erityispiirteisiin  

 tuntee ja osaa arvioida menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa  

 osaa suunnitella ja toteuttaa pienen tutkimuksen ympäristön tilasta  

 kehittää ympäristölukutaitoaan, ymmärtää vastuunsa ympäristön tilasta ja osaa toimia kestävän 

kehityksen periaatteiden mukaisesti.  

 

Keskeiset sisällöt  

 Ekologinen tutkimus 

 Biodiversiteetti ja sen merkitys 

 Ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet 

 Suomen luonnon haavoittuvuus 

 Kestävä tulevaisuus 

 

 

4.  Ihmisen biologia  ( BI4 ) 
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Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

 osaa ihmisolun erilaistumisen  

 osaa eri kudosten, elinten ja elimistöjen päärakenteet ja -toiminnot 

 ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelymekanismeja sekä ulkoisten ja sisäisten tekijöi-

den vaikutuksia niihin  

 ymmärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen liittyviä fysiologisia muutoksia  

 pystyy selittämään elimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan ja 

tuntee merkityksellisimpien sairauksien syntymekanismeja 

 ymmärtää ihmisen lajinkehityksen sekä perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen tervey-

teen 

 pystyy tarkastelemaan oppimiaan asioita arkielämän esimerkkien avulla ja tutustumaan alan uuti-

siin ja arvioimaan niitä kriittisesti.  

 

Keskeiset sisällöt  

 Ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet 

 Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys 

 Elintoimintojen säätely 

 Ihmisen lisääntyminen 

 Ihmisen elämänkaari ja yhteisöllisyys 

 Perimän merkitys 

 Elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit 

 

5.  Bioteknologia  ( BI5 ) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 syventää tietojaan solun hienorakenteesta ja solun eri osien toiminnasta 

 ymmärtää elämän keskeisten molekyylien rakenteen ja merkityksen 

 tuntee geenien toiminnan ja sen säätelyn 

 tuntee geenien etsintä- ja tunnistusmenetelmiä sekä geenien siirtämisen tekniikkaa 

 hallitsee tärkeimpien mikrobiryhmien rakenteen, toiminnan ja lisääntymisen 

 tuntee biotekniikan tarjoamia sovellusmahdollisuuksia eri aloilla 

 pystyy arvioimaan biotekniikan kehittymisen luomia mahdollisuuksia, uhkatekijöitä ja eettisiä on-

gelmia sekä tekemään niiden pohjalta perusteltuja arkielämän ratkaisuja.  

 

Keskeiset sisällöt  

 Solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä 

 Solut proteiinien valmistajina 

 Geenien toiminta  

 Geeniteknologia ja sen mahdollisuudet 

 Mikrobit ja niiden merkitys 

 Biotekniikka teollisuudessa 

 Kasvien ja eläinten jalostus 

 Geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö  
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7.2.7.   Maantiede  ( GE ) 

 

Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien rakennetta 

ja toimintaa. Maantieteen opetuksen tulee ohjata opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan 

vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena 

elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset ai-

heet. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen jäsentä-

miseen ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen.  

 

Lukion maantieteen opetuksen tulee auttaa opiskelijaa ymmärtämään maailmanlaajuisia, alueellisia ja 

paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Tavoitteena on, että opiskelija oppii 

maantieteellisen tiedon avulla havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan 

perusteltuja mielipiteitä, ottamaan kantaa lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä 

toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.  

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Maantieteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

 osaa hankkia, tulkita ja kriittisesti arvioida maantieteellistä tietoa, kuten karttoja, tilastoja, kirjalli-

sia, digitaalisia ja muita medialähteitä sekä osaa hyödyntää monipuolisesti tietotekniikkaa maan-

tieteellisten tietojen esittämisessä  

 ymmärtää, mitä alueellisuus, tila ja paikka merkitsevät maantieteessä ja maantieteellisessä ajatte-

lussa  

 osaa kuvata luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita se-

kä 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 ta-

loudellisia ja sosiaalisia eriarvoisuusongelmia   

 tuntee ja ymmärtää erilaisia kulttuureja sekä suvaitsee ja kunnioittaa erilaisuutta  

 tuntee suunnittelun keinoja eri aluetasoilla ja tietää mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäristönsä 

kehitykseen   

 osaa toimia ympäröivän maailman kysymyksiin kantaaottavana ja kestävän kehityksen puolesta 

toimivana aktiivisena maailmankansalaisena. 

 

 

Arviointi  

 

Maantieteessä arvioidaan maantieteellisen ajattelun kehittymistä tietojen ja taitojen suhteen. Arvioinnin 

kohteina ovat peruskäsitteiden hallinta, valmius perustella maantieteellisiä väittämiä ja kannanottoja sekä 

taito havaita alueellisia riippuvuuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito tulkita ja arvioida maan-

tieteellistä tietoainesta sekä soveltaa maantieteellistä tietoa eri tilanteissa. Arvioitavia taitoja ovat maan-

tieteellisen tiedon analysointi-, käsittely- ja esittämistaidot kuten kartan tulkintataito ja muut graafiset tai-

dot sekä opiskelijan yhteistyötaidot.  

 

Pakolliset kurssit  

 

1.  Sininen planeetta  ( GE1 ) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 oppii käyttämään maantieteen peruskäsitteitä  ja kuvaamistapoja 

 ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvat ilmiöt  

 osaa kuvata ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan  
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 ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat ja osaa tulkita kuvista ja kartoilta luon-

nonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä   

 ymmärtää elottoman ja elollisen luonnon vyöhykkeisyyden maapallolla  

 osaa soveltaa hankkimaansa luonnonmaantieteellistä tietoa sekä paikallisesti että maailmanlaajui-

sesti.  

 

 

Keskeiset sisällöt  

Maantieteellinen ajattelu  

Maan planetaarinen luonne 

Ilmakehä liikkeessä  

Vesikehä liikkeessä  

Sää ja ilmasto 

Maapallon muuttuvat pinnanmuodot 

Maapallon kasvillisuusvyöhykkeet  

Luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla 

 

2.  Yhteinen maailma  ( GE2 ) 

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

 osaa käyttää kulttuurimaantieteen käsitteitä  

 tuntee eri kulttuureja ja osaa arvioida niiden kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä 

 osaa analysoida maapallon eri alueiden väestönkehitystä ja asutuksen piirteitä sekä kaupungistu-

misen syitä ja seurauksia  

 osaa arvioida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta ihmisen toi-

mintaan eri alueilla sekä ymmärtää ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen merkityksen  

 tuntee aluesuunnittelun tavoitteita ja vaikuttamiskeinoja   

 tuntee kehittyneisyyserojen erilaiset ilmenemismuodot  

 osaa arvioida ihmisten hyvinvointia, ympäristön tilaa sekä kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää 

kehitystä nyt ja tulevaisuudessa maapallon eri alueilla.  

 

 

Keskeiset sisällöt  

 Kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät 

 Väestö ja asutus 

 Luonnonvarat 

 Alkutuotanto ja ympäristö 

 Teollisuus ja energia 

 Liikkuminen ja vuorovaikutus 

 Ihmistoiminnan alueellinen rakenne 

 Kulttuurimaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla 

 Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys 

 Globalisaatio 

 

 

Syventävät kurssit   

 

3.  Riskien maailma  ( GE3 ) 

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liitty-

vät riskit maapallolla sekä osaa arvioida niiden merkitystä ihmisen ja ympäristön kannalta  



 

 
70 

 tuntee millaisia riskejä maapallon eri alueilla ilmenee sekä osaa vertailla ja arvioida eri alueiden 

riskiherkkyyttä sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti  

 osaa arvioida alueiden kehittyneisyyden ja alueilla ilmenevien riskien välistä suhdetta  

 osaa seurata ja kriittisesti arvioida ajankohtaisia riskiuutisia eri medioissa sekä osaa soveltaa op-

pimaansa tietoa riskiuutisten analysointiin ja arviointiin   

 tietää, millaisten ratkaisujen avulla uhkia voidaan välttää tai niiden vaikutuksia lieventää   

 ymmärtää, että ihminen vaikuttaa omalla toiminnallaan maapallon elinkelpoisuuteen sekä ihmis-

ten hyvinvointiin ja turvallisuuteen   

 tietää mahdollisuudet ennakoida ja varautua riskeihin, säädellä ristiriitoja sekä toimia kestävän 

kehityksen mukaisesti.  

 

Keskeiset sisällöt  

 Riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys 

 Luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet  

 Ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet 

 Ihmiskunnan riskit ja riskialueet 

 Tekniset riskit 

 

4.  Aluetutkimus  ( GE4 ) 

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

 osaa kartografian perusteet  

 tuntee maantieteellisten paikkatietojärjestelmien periaatteita ja sovelluksia 

 osaa kerätä tiettyyn alueeseen liittyvää tietoa eri tavoin  

 osaa käyttää tietoverkkoja aineistojen hankinnassa, vuorovaikutteisessa työstämisessä ja tulosten 

julkaisemisessa  

 osaa visualisoida alueellista tietoa karttoina, diagrammeina ja valokuvina  

 osaa analysoida ja tulkita hankkimaansa aineistoa ja laatia aineiston avulla kuvauksen alueesta  

 osaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, kuten kriittisen lähteiden käytön ja viittaustekniikan se-

kä tuntee tekijänoikeudet.  

 

 

Keskeiset sisällöt  

 Kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot 

 Paikkatietojärjestelmät 

 Oma aluetutkimus 

-aineiston keruu karttojen, tilastojen, digitaalisen paikkatietoaineiston tai muiden tietolähteiden avulla, 

aineiston käsittely ja tulkinta sekä pienimuotoisen aluekuvauksen raportointi 

 

5. Kehitysmaat ( GE5 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 osaa luokitella kehitysmaita eri tavoin 

 tuntee kehitysmaiden väestönkehityksen ongelmia ja niiden syitä 

 ymmärtää kehitysmaiden  talousvaikeuksia maiden  eritasoisen 

 luonnonvaraedyllytysten pohjalta 

 tajuaa kehitysmaiden ympäristö- ja köyhyysongelmien noidankehä-mallin 

 ymmärtää kehitysyhteistyön mahdollisuudet ratkaistaessa kehitysmaiden 

 vaikeuksia kestävän kehityksen tiellä 

 laajentaa ja syventää maailmankuvaansa globalisaatiotuvassa maailmassa 
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Keskeiset sisällöt 

 Kehitysmaiden luokittelu 

 Kehitysmaiden väestökysymyksiä 

 Kehitysmaiden talous 

 Kehitysmaiden ympäristökysymyksiä 

 Kehitysyhteistyön mahdollisuudet 

 

Aihekokonaisuudet biologiassa ja maantieteessä 

 

Aihekokonaisuudet  biologian ja maantieteen  lukio-opetuksessa sisältyvät eri kurssien oppisisältöihin. 

Aihekokonaisuuksia toteutettaessa otetaan huomioon lähiluonnon, ympäröivän yhteis-kunnan ja Helsin-

gin kaupungin tarjoamat haasteet ja mahdollisuudet. Esimerkkejä toteutuksesta: 

 

- aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 

Yhteys yritysmaailmaan voidaan saavuttaa maantieteen Yhteinen maailma-kurssilla, jossa opiskelija te-

kee ajankohtaisesitelmän talousmaantieteen osiossa, jolloin tutustutaan eri elinkeinoihin. Esitelmien ai-

heet on usein saatu sanomalehtien talousosastojen yritysesittelyistä. 

 

- hyvinvointi ja turvallisuus 

Opiskelija oppii arvioimaan ja arvostamaan oman alueensa hyvinvointia ja turvallisuutta maantieteen Ke-

hitysmaat -kurssilla. Kurssin aikana tutustutaan kehitysmaiden monialaisiin ongelmavyyhteihin ja epä-

varmaan tulevaisuuteen. 

 

- kestävä kehitys 

Kestävä tulevaisuus on biologian kurssien keskeinen teema. Ympäristöekologia -kurssilla syvennetään 

ekologian ymmärtämystä luonnon toimintatavoista, jota voidaan soveltaa ihmisen toimintoihin. 

 

- kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 

Maantieteen kursseilla tulee esille monen kansakunnan erityispiirteitä. Opiskelija tutustuu Aluetutkimus-

kurssilla tietyn alueen ominaispiirteisiin. Yksi osa siitä on väestöasiat. 

 

- teknologia ja yhteiskunta 

Nyky-yhteiskunnan monia uusia teknisiä laitteita käytetään biotieteiden ja maantieteen tutkimuksen 

apuvälineinä. Opiskelija tutustuu monen lukiokurssin aikana tällaisten laitteiden ja kojeiden käyttöön ja 

mahdollisuuksiin yhteiskuntaa kehitettäessä. Maantieteen Sininen planeetta -kurssilla tutustutaan Ava-

ruustutkimuksen laitteisiin yleisesti. Omia mittauksia voidaan suorittaa Sää-osiossa. 

 

- viestintä ja mediaosaaminen 

Lukion opiskelija tekee biologian ja maantieteen kursseilla joitakin pikkuesitelmiä ja pari laajempaa tut-

kielmaa. Niitä laatiessaan opiskelija joutuu käyttämään monenlaisia tiedonhankintatapoja. Esitelmää esit-

täessään opiskelija harjaantuu suulliseen viestintään. 

 

Työtavat maantieteessä ja biologiassa 

 

Lukiokurssien opetuksessa pyritään käyttämään monipuolisia työ- ja opiskelutapoja. Pakollistenkurssien 

opiskelu tukeutuu perinteiseen opettajajohtoiseen luennoimistyötapaan, koska opiskelijaryhmien koko on 

usein suuri. Tällöin halutaan myös varmistaa, että oppiaineiden peruskäsitteet ja pääsisällöt käydään läpi. 

Opetuksen apuna käytetään ajankohtaismateriaalia mm. videoita, dioja ja tietokone-esityksiä sekä sano-

ma- ja aikakausilehtiä. Syventävien kurssien opiskelu tapahtuu enenevästi itseopiskelun kautta eri tiedon-

hankintatapoja käyttäen. Biologian ja etenkin maantieteen oppisisällöille ominaisiin esittämis- ja tutkimis- 

sekä havainnointitaitoihin harjaannutaan. Töitä tehdään myös pareittain ja ryhmissä. Mahdollisuuksien 

mukaan tehdään myös retkiä ja opintovierailuja. 

Tietojen ja taitojen karttuessa opiskelijoita kannustetaan yhä vaativimpiin suorituksiin ja aktiivisuuteen 

omien mielipiteiden ilmaisussa.  
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7.2.8.   Fysiikka  ( FY ) 

 
Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja 

selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää luonnossa 

yleispäteviä lainalaisuuksia ja esittää ne matemaattisina malleina.  

 

Fysiikan opiskelulle luonteenomainen kokeellisuus voi olla aihepiirin, opetuksen vaiheen ja välineiden 

mukaan opiskelijoiden omakohtaista työskentelyä, opettajan esittämiä demonstraatioita, vierailujen, vide-

oiden tai vain kerronnan kautta tapahtuvaa toimintaa. Kokeellisuudella tuetaan opiskelijaa omaksumaan 

uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja malleja. Fysiikan opiskelu kehittää opiskelijan kokeelli-

sen työskentelyn ja yhteistyön taitoja. Kokeellisuus auttaa opiskelijaa hahmottamaan luonnontieteiden 

luonnetta ja tukee luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä.  

 

Opiskelija oppii tarkastelemaan luonnon rakenteita ja ilmiöitä omien aikaisempien tietojensa ja käsitys-

tensä valossa. Hän oppii tiedostamaan ja kyseenalaistamaan ennakkokäsityksiään ja tarkentamaan maail-

mankuvaansa hankkimansa uuden tiedon perustella. Opiskelija oppii suunnittelemaan kokeita yhdessä ja 

keskustelemaan kokeellisesti hankitusta tiedosta tai aineistosta, sen käsittelystä ja mallintamisesta sekä 

sen luotettavuuden arvioimisesta. Hän saa valmiuksia ymmärtää teknologian sovellutuksia ja niiden vai-

kutuksia ympäristöön. 

 

Luonnontieteiden opiskelussa tiedon hankkimiseen käytetään kokeellisia menetelmiä, erilaisia tiedon läh-

teitä sekä tapoja käsitellä tietoa. Fysikaalisen tiedon lähteenä on ensisijaisesti luonto. Koulussa luonnon-

tieteellisen tiedon lähteinä ovat lisäksi oppi- ja tietokirjat, digitaaliset tietovarannot ja alan asiantuntijat. 

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

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

tamisessa 

 ymmärtää kokeellisen toiminnan ja teoreettisen pohdiskelun merkityksen luonnontieteellisen 

tiedon muodostumisessa 

 hahmottaa fysiikan merkityksen tieteessä, taiteessa, tekniikassa, kommunikaatiossa ja elinkei-

noelämässä sekä ihmisen arkiympäristössä 

 vaikuttaa aktiivisesti ja vastuullisesti terveellisen ja turvallisen ympäristön säilyttämiseen 

 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 

 hankkii ja käsittelee tietoa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa asiantuntijayhteisön tapaan 

 suunnittelee ja tekee yksinkertaisia mittauksia, kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan tuloksia 

sekä soveltamaan niitä 

 oivaltaa ihmisen toiminnan vaikutukset luontoon 

 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 fysiikan sovelluksiin ja niiden taitavaan, eettiseen ja hallittuun käyttöön 

tuotteiden aikaansaamisessa ja arkielämän helpottamisessa sekä saa valmiuksia ymmärtää tek-

nologisten sovellusten vaikutuksia.  

 

 

Suoritus 

 

Opiskelija voi suorittaa fysiikan kurssin joko kokonaan tai osittain itsenäisesti, jos hänen opinto-

ohjelmaansa kuuluvat kurssit tarjotaan samanaikaisesti kurssitarjottimella. Muita syitä voivat olla pitkäai-

kainen sairaus tai koulun vaihdon yhteydessä puuttumaan jääneet kurssit. Opiskelija tekee kurssikokeen 
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lisäksi kurssiin kuuluvia muita tehtäviä esimerkiksi kotona tai koulussa suoritettavia töitä ja niistä tehtäviä 

työselostuksia, tutkielman tai laskutehtäviä. 

 

Arviointi  

 

Fysiikassa arvioidaan opetussuunnitelman perusteissa esitettyjen kurssikohtaisten fysiikan tietojen ja nii-

den soveltamistaitojen saavuttamista erityisesti matemaattisia malleja käyttäen. Arvioinnin kohteena ovat 

myös tiedonkäsittelytaitojen, kokeellisen työskentelyn taitojen sekä muiden opiskelua tukevien taitojen 

kehittyminen, kuten fysikaalisen ongelman ratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen. 

 

Fysiikan kurssit 

 

Fysiikassa on yksi pakollinen kurssi, seitsemän valtakunnallista syventävää kurssia ja yksi koulukohtai-

nen syventävä kurssi. Koulukohtaisen syventävän kurssin aikana täydennetään lukiofysiikan keskeisem-

piä sisältöjä. Lisäksi opiskelija voi valita koulukohtaisen soveltavan kurssin, jonka aiheena on kestävä ke-

hitys. 

 

Pakollinen kurssi  

 

1.  Fysiikka luonnontieteenä  ( FY1 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syven-

tävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan 

 tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja osaa jäsentää 

käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla 

 ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän 

mallintamisen kautta 

 suunnittelee ja tekee yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä kykenee tulkitsemaan ja arvi-

oimaan kokeellisesti saatua tietoa ja esittämään sitä muille 

 tulkitsee ja mallintaa kokeellisen työn tuloksia graafisesti 

 käyttää opiskelun tukena tieto- ja viestintätekniikkaa selvittäessään merkittävien fyysikoiden elä-

mänkertaa ja tieteellistä tutkimusta 

 saa valmiuksia ymmärtää teknologisia sovellutuksia ja niiden vaikutuksia ympäristöön 

 

Keskeiset sisällöt 

 fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana 

 fysiikan historian keskeiset fyysikot 

 aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset 

 energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa 

prosesseissa 

 kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten 

esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi 

 voima liikkeen muutoksen aiheuttajana 

 liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys 

 

Kokeellisten menetelmien harjoittelu sopiville fysikaalisille ilmiöille ja työselostuksen laatiminen. Suu-

reet, suureyhtälöt, mittaaminen, mittaustarkkuus, graafinen esitys ja mallittaminen. Esitelmiä fysiikan his-

torian merkittävistä henkilöistä. Perustietoa energiasta ja säteilystä. Valmiuksia osallistua ympäristöä ja 

teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Ihmisen toiminnan vaikutus ympäristöön. 

 

Syventävät kurssit 
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Syventävien kurssien tavoitteena on, että opiskelija 

 saa valmiuksia opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla 

 tutkii luonnon ilmiöitä sekä mallintaa ja esittää niitä matemaattisten ja graafisten menetelmien 

avulla 

 rakentaa fysiikan malleja ja käyttää niitä ennusteiden tekemiseen 

 tutkii ja havainnollistaa malleja tieto- ja viestintätekniikan avulla 

 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 

 mahdollisuuksien mukaan tutustuu oman alueen yritystoimintaan 

 mahdollisuuksien mukaan tutustuu korkeakouluopiskeluun 

 .  

 

2.  Lämpö  ( FY2 )  

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt 

 tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä 

 saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätök-

sentekoon. 

 

Keskeiset sisällöt 

 kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen 

 paine, hydrostaattinen paine  

 kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia 

 mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde 

 lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia 

 energiavarat 

 energian tuotannon fysikaalinen perusta 

 

Käsitellään syvällisemmin energiaa ja erityisesti lämpöä lämpöopin pääsääntöjen muodossa. Tarkastel-

laan aineen termodynaamiseen tilaan liittyviä ilmiöitä ja lakeja. 

 

3.  Aallot  (FY3)  

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 saa yleiskuvan luonnon jaksollisista ilmiöistä ja perehtyy niitä selittäviin keskeisiin periaatteisiin  

 perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä, ääntä tai säh-

kömagneettisia aaltoja 

 mahdollisuuksien mukaan tutustuu Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden laitoksen laserlabo-

ratorioon 

 

Keskeiset sisällöt 

 harmoninen voima ja värähdysliike 

 aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen 

 aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen 

 heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen 

 valo, peilit ja linssit 

 ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen 
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Värähtely- ja aaltoliikkeen perusteet mekaanista värähtelyä, ääntä ja valoa tutkimalla. Resonanssi, interfe-

renssi, diffraktio, polarisaatio ja sädeopin perusteet. Tutustuminen laserin toimintaan mahdollisuuksien 

mukaan Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden laitoksella. 

 

4.  Liikkeen lait  ( FY4 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja käsittelee niitä selittäviä malleja 

 tutkii etenemisliikkeeseen liittyviä ilmiöitä kokeellisesti ja perehtyy niiden avulla Newtonin lakei-

hin 

 ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa.  

 

Keskeiset sisällöt  

 liikkeen mallit ja Newtonin lait 

 etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste 

 liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate 

 liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate 

 värähdysliikkeen energia  

 energian säilyminen 

 

Liikkeen fysikaaliset perusteet Newtonin kolmen lain avulla. Energian ja liikemäärän säilymislakien mer-

kitys fysiikassa.  

 

5.  Pyöriminen ja gravitaatio  ( FY5 ) 

  

Kurssilla menestyminen edellyttää FY4:n tietojen hallintaa. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 syventää osaamistaan mekaniikassa sekä statiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden laskennal-

lista hallintaa 

 syventää tuntemustaan mekaniikan maailmankuvasta.  

 

Keskeiset sisällöt 

 momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen 

 pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike 

 pyörimisen liikeyhtälö 

 pyörimismäärän säilyminen 

 pyörimisliikkeen energia 

 ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys 

 gravitaatio ja gravitaation alainen liike 

 heittoliike ja planeettojen liike 

 satelliitit ja niiden käyttö 

 

Syventää tuntemusta mekaniikasta. Newtonin kolme liikelakia ja gravitaatiolaki. Kappaleen tasapainoeh-

dot. Käyräviivainen liike ja pyörimisliike. 

 

6.  Sähkö  ( FY6 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan 

 osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia virtapiirejä.  
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 mahdollisuuksien mukaan tekee sähköopin kokeita ABB oy: fysiikanluokassa 

 

Keskeiset sisällöt 

 sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa 

 jännitteen ja sähkövirran mittaaminen 

 Ohmin laki 

 Joulen laki 

 vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait 

 Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä 

 kondensaattori, kytkennät ja energia 

 sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi 

 

Sähköön liittyvät staattiset ja dynaamiset perusilmiöt. Kokeellisen työskentelyn avulla pyritään selvittä-

mään erilaisten komponenttien käyttäytymistä virtapiirissä. Sähköturvallisuus arkielämän ilmiöissä. Mah-

dollisuuksien mukaan tutkitaan sähköopin ilmiöitä ABB oy:n fysiikanluokassa. 

 

7.  Sähkömagnetismi  (FY7) 

 

Kurssilla menestyminen edellyttää FY6:n tietojen hallintaa. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 syventää tuntemustaan sähkömagnetismin ilmiöistä 

 perehtyy sähköturvallisuuteen 

 syventää tuntemustaan sähkömagneettisten ilmiöiden merkityksestä yhteiskunnassa.   

 

Keskeiset sisällöt 

 magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä 

 varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä 

 induktiolaki ja Lenzin laki  

 induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio 

 energian siirto sähkövirran avulla 

 tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittä-

minen 

 värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä 

 sähköturvallisuus 

 energiateollisuus 

 

Sähkömagneettiset ilmiöt, sähkömagneettinen induktio ja sen käytännön sovellutukset: generaattori, pyör-

revirrat, muuntaja. Vaihtovirtapiirissä sähköenergian tuottaminen ja siirtäminen. 

 

8.  Aine ja säteily  ( FY8 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen rakennetta ja 

rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina 

 syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöiden tulkitsi-

jana. 

 mahdollisuuksien mukaan tutustuu Helsingin yliopiston kiihdytinlaboratorioon 

 

Keskeiset sisällöt 

 sähkömagneettinen säteily 
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 röntgensäteily 

 mustan kappaleen säteily 

 valosähköilmiö 

 säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne 

 atomimallit esimerkkinä Bohrin atomimalli 

 kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio 

 atomiytimen rakenne 

 radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus 

 massan ja energian ekvivalenssi 

 ydinreaktiot ja ydinenergia 

 aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu 

 

Kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteorian peruskäsitteet. Aalto-hiukkasdualismi sekä massan ja energian 

ekvivalenttisuus. Atomi- ja ydinfysiikan perusteet ja ionisoivan säteilyn synty ja vaikutukset sekä erilais-

ten spektrien tulkitseminen. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan Helsingin yliopiston kiihdytinlaborato-

rioon. 

 

9. Fysiikan kertauskurssi ( FY9 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 kertaa ja täydentää lukiofysiikan keskeisempiä sisältöjä sekä laskennallisesti että kokeellisesti 

 valmistautuu ylioppilaskirjoituksiin ja jatkokoulutuspaikkojen pääsykokeisiin 

 mahdollisuuksien mukaan tutustuu fysiikan jatko-opintopaikkoihin 

 

Keskeiset sisällöt 

 Newtonin lait 

 tasapainoehdot 

 fysiikan keskeiset säilymislait 

 energian tuottamisen fysikaalinen perusta ja energian tuottamiseen liittyvä teknologia 

 lämpöön liittyvät keskeiset ilmiöt 

 värähdys- ja aaltoliikkeen keskeiset ilmiöt 

 sähköön liittyvät peruskäsitteet  

 Ohmin, Kirchhoffin ja Coulombin lait 

 

Kurssilla kootaan lukion fysiikan sisällöt kertaamalla keskeisiä periaatteita ja vahvistamalla laskennallisia 

valmiuksia.  Kurssin aikana opiskelija tekee kirjallisesti vanhoja yo-tehtäviä. Lisäksi mahdollisuuksien 

mukaan tutustutaan jatko-opiskelupaikkoihin ja niiden pääsykoetehtäviin. 

 



 

 
79 

7.2.9. Kemia ( KE ) 

  

Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maa-

ilmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä kes-

keisenä perusluonnontieteenä, joka tutkii ja kehittää materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja kes-

tävän kehityksen edistämiseksi. Opetus auttaa ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa ja teknologiaa 

sekä kemian merkitystä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille tutkimalla aineita, niiden rakenteita ja ominai-

suuksia sekä aineiden välisiä reaktioita.  

 

Kemian opetukselle on luonteenomaista kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havaitseminen 

ja tutkiminen kokeellisesti, ilmiöiden tulkitseminen ja selittäminen mallien ja rakenteiden avulla, ilmiöi-

den kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä ilmiöiden mallintaminen ja matemaattinen käsittely. Moni-

puolisin työtavoin ja arviointimenetelmin opiskelijoita ohjataan kemian tietojen ja taitojen sekä persoo-

nallisuuden kaikkien osa-alueiden kehittämiseen. Kemian opetuksen toteutuksessa otetaan huomioon 

opiskelijoiden opiskeluvalmiudet ja luodaan myönteinen kuva kemiaa sekä sen opiskelua kohtaan.  

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

 osaa kemian keskeisimmät peruskäsitteet ja tietää kemian yhteyksiä jokapäiväisen elämän ilmiöi-

hin sekä ihmisen ja luonnon hyvinvointiin   

 osaa kokeellisen työskentelyn ja muun aktiivisen tiedonhankinnan avulla etsiä ja käsitellä tietoa 

elämän ja ympäristön kannalta tärkeistä kemiallisista ilmiöistä ja aineiden ominaisuuksista sekä 

arvioida tiedon luotettavuutta ja merkitystä   

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

turvallisuusnäkökohdat 

 osaa tulkita ja arvioida kokeellisesti tai muutoin hankkimaansa tietoa ja keskustella siitä sekä esit-

tää sitä muille 

 perehtyy tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksiin tiedonhankinnan ja mallintamisen välineinä 

 perehtyy nykyaikaiseen teknologiaan teollisuudessa ja ympäristötekniikassa 

 osaa käyttää kemiallista tietoa kuluttajana terveyden ja kestävän kehityksen edistämisessä sekä 

osallistuttaessa luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon 

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

 

Suoritus 

 

Opiskelija voi suorittaa kemian kurssin joko kokonaan tai osittain itsenäisesti, jos hänen opinto-

ohjelmaansa kuuluvat kurssit tarjotaan samanaikaisesti kurssitarjottimella. Muita syitä voivat olla pitkäai-

kainen sairaus tai koulun vaihdon yhteydessä puuttumaan jääneet kurssit. Opiskelija tekee kurssikokeen 

lisäksi kurssiin kuuluvia muita tehtäviä esimerkiksi kotona tai koulussa suoritettavia kemian töitä tai las-

kuharjoituksia. 

 

Arviointi 
 

Kemiassa arvioinnin kohteena on kemiallisen tiedon ymmärtäminen sekä soveltamisen taito. Arvioinnissa 

tulee lisäksi ottaa huomioon kokeellisen tiedonhankinnan ja –käsittelytaitojen kehittyminen, johon kuulu-

vat  

 havaintojen tekeminen, mittausten ja kokeiden suunnittelu ja toteutus 

 työvälineiden ja reagenssien turvallinen käyttö 

 tulosten esittäminen sekä suullisesti että kirjallisesti  

 tulosten tulkitseminen, mallintaminen ja arviointi  

 johtopäätösten tekeminen ja soveltaminen.  
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Kemiassa arvioinnin menetelminä käytetään kurssikokeita, osallistumisaktiivisuuden seurantaa, kokeellis-

ta työskentelyä, työselostuksia, projektitöitä, esitelmiä tai tutkielmia. Lisäksi opiskelijan käsitteellisten ja 

menetelmällisten tietojen ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti.  

 

Kemian kurssit 

 

Kemiassa on yksi pakollinen, neljä valtakunnallista syventävää ja yksi koulukohtainen syventävä. Koulu-

kohtaisen syventävän kurssin aikana täydennetään lukiokemian keskeisiä sisältöjä. Syventävien kurssien 

lisäksi opiskelija voi suorittaa koulukohtaisen soveltavan kurssin, jonka aiheena on kestävä kehitys. 

 

Pakollinen kurssi  

 

1. Ihmisen ja elinympäristön kemia  ( KE1 ) 

 

Tavoitteet   

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 saa kuvan kemiasta, sen mahdollisuuksista ja merkityksestä 

 syventää aiemmin opittujen kemian perusteiden ymmärtämistä kurssilla käsiteltävien asioiden yh-

teydessä  

 osaa orgaanisten yhdisteiden rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita sekä ymmärtää niiden 

merkityksen ihmiselle ja elinympäristölle   

 tuntee erilaisia seoksia sekä niihin liittyviä käsitteitä  

 kehittää tietojen esittämisessä ja keskustelussa tarvittavia valmiuksia 

 oppii kokeellisen työskentelyn, kriittisen tiedonhankinnan ja –käsittelyn taitoja  

 osaa tutkia kokeellisesti orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ja reaktioita, tuntee erotus- ja tun-

nistamismenetelmiä sekä osaa valmistaa liuoksia.  

 

Keskeiset sisällöt  

 orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä 

sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia  

 orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus 

 erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus  

 orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita  

 

Käsitellään aineiden ominaisuuksia ja selitetään ne rakenteen ja sidosten avulla. Lisäksi tutustutaan joka-

päiväisen elämän aineiden kemiallisiin reaktioihin oppilastöiden avulla. 

 

Syventävät kurssit  

 

2. Kemian mikromaailma  ( KE2 )     

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä  

 osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä erilaisia kemian malleja, taulukoita ja järjes-

telmiä   

 ymmärtää orgaanisten yhdisteiden rakenteita ja tuntee rakenteen määrityksessä käytettäviä 

menetelmiä 

 osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen aineiden rakenteeseen, ominaisuuksiin ja 

reaktioihin liittyviä ilmiöitä.  

 

Keskeiset sisällöt  

 alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä  
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 elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit  

 hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava 

 kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet 

 atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne  

 isomeria  

 

Alkuaineiden jaksollinen järjestelmän perusteella alkuaineiden ominaisuuksia ja kemiallisia reaktioita.  

 

3. Reaktiot ja energia  ( KE3 ) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä niiden merkityksen 

elinympäristössä (teollisuus)  

 ymmärtää energian sitoutumisen ja vapautumisen kemiallisissa reaktioissa sekä niiden merkityk-

sen yhteiskunnassa   

 osaa kirjoittaa reaktioyhtälöitä ja käsitellä reaktioita matemaattisesti  

 osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin, reaktionopeuteen ja –

mekanismeihin liittyviä ilmiöitä. 

 

Keskeiset sisällöt   

 kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu  

 epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia 

 stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö   

 energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa  

 reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät  

 

Kurssilla tutkitaan kemiallisen reaktion nopeutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutustutaan erilaisiin re-

aktiotyyppeihin. 

 

4. Metallit ja materiaalit  ( KE4 ) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee teollisesti merkittäviä raaka-aineita sekä niiden jalostusprosesseja 

 tuntee hapettimia ja pelkistimiä ja niiden käyttöä sekä osaa kirjoittaa hapettumis-

pelkistymisreaktioita 

 osaa sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteet sekä niihin liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia   

 tuntee erilaisia materiaaleja, niiden koostumusta, ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä sekä ku-

lutustavaroiden ympäristövaikutusten arviointiin käytettäviä menetelmiä  

 osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen metalleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä.  

 mahdollisuuksien mukaan tutustuu metallialan yritykseen ja metallin kierrätykseen 

 

Keskeiset sisällöt 

 sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi  

 hapettumis-pelkistymisreaktiot  

 metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet  

 bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit  

 

Tutustutaan metallien kemiaan ja metalleissa tapahtuviin hapettumis-pelkistymisreaktioihin. Lisäksi tu-

tustutaan kemian tutkimusmenetelmiin ja kemian teknologiaan sekä niiden mahdollisuuksiin ympäristön 

suojeluksessa. 
 

5. Reaktiot ja tasapaino  ( KE5 ) 
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Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää reaktion tasapainotilan muodostumisen ja niihin liittyviä laskennallisia tasapainosovel-

luksia  

 ymmärtää tasapainon merkityksen ja tutustuu tasapainoon teollisuuden prosesseissa ja luonnon 

ilmiöissä 

 osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä.  

 

Keskeiset sisällöt  

 reaktiotasapaino  

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

 liukoisuus ja liukoisuustasapaino 

 tasapainoon liittyvät graafiset esitykset  

 

6. Orgaanisen kemian jatkokurssi (KE6) 

   

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 syventää aikaisemmin opittuja eri yhdisteiden reaktioita ja reaktiomekanismejä 

 osaa käyttää kemiassa opittuja tietoja kestävän kehityksen edistämisessä 

 mahdollisuuksien mukaan tutustuu Helsingin yliopiston kemian laitokseen  

 perehtyy nykyaikaiseen teknologiaan teollisuudessa ja ympäristötekniikassa 

 tutustuu ainereaalin kemian tehtäviin 

 

Keskeiset sisällöt 

 isomeria 

 orgaanisten yhdisteiden funktionaaliset ryhmät 

 orgaaniset reaktiotyypit, mekanismit ja sovellutukset 

 proteiinit, hiilihydraatit ja muovit 

 esterit ja rasvat 

 aromaattiset yhdisteet 

 kemian erilaiset erotusmenetelmät kuten tislaus 

 

Kurssilla kootaan lukion orgaanisen kemian sisällöt kertaamalla keskeisiä periaatteita ja vahvistamalla 

kokeellisia ja laskennallisia valmiuksia. Kurssin aikana opiskelijat tekevät kirjallisesti vanhoja yo-

tehtäviä. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan tutustutaan jatko-opintopaikkoihin ja pääsykoetehtäviin. 
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7.2.10. Evankelis-luterilainen uskonto  ( UE ) 

 

Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperin-

töön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin tu-

tustutaan niiden omista lähtökohdista käsin. Uskonnonopetuksessa uskontoa tarkastellaan laajasti osana 

kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja yksilön elämää. Näin uskonnonopetuksella on luontaiset kyt-

kennät myös humanistis-yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin. 

 

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

katsomuksen, kulttuurin ja yhteiskunnan jäsentämisessä sekä kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa. 

Opetuksessa käytetään hyväksi uskontojen omia lähteitä, tutkimusta ja eri medioiden välittämää ajankoh-

taista materiaalia. Opetuksessa painottuvat aktivoivat työtavat, kuten esitelmät, tutkielmat, ryhmätyöt ja 

vierailut, joiden avulla uskonnon sisältöjä  liitetään opiskelijoiden kokemusmaailmaan. 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 hallitsee uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa niin, että hän ymmärtää uskonnon merkityk-

sen ja vaikutuksen niin yksityisen ihmisen ja yhteisön elämässä kuin yhteiskunnassa ja kulttuuris-

sakin 

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

liittyviä kysymyksiä 

 kykenee rakentamaan, jäsentämään ja arvioimaan omaa maailmankatsomustaan ja kulttuuri-

identiteettiään sekä arvostaa oman kulttuurinsa ja muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä 

 kunnioittaa ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus ja pystyy elämään ja toimimaan eri kulttuureista 

tulevien ja eri tavoin ajattelevien ja uskovien ihmisten kanssa monikulttuurisessa yhteiskunnassa 

ja maailmassa 

 ymmärtää henkilökohtaisen vastuun merkityksen sekä tiedostaa erilaisten eettisten ratkaisujen 

taustalla vaikuttavat arvot ja niiden merkityksen 

 hallitsee uskonnollisiin ja moraalisiin kysymyksiin liittyviä keskustelu- ja ajattelutaitoja sekä us-

kontoihin liittyvän tiedon itsenäistä  hankintaa ja kriittistä arviointia. 

 

Arviointi 

 

Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu katsomuksellisten ajattelutaitojen hallintaan, joka tarkoittaa  

kykyä  yhdistellä ja arvioida uskontoja, uskonnon ja kulttuurin sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovai-

kutusta. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan työn määrä ja laatu sekä opiskelijan yksilölliset tai-

dot. 

 

Pakolliset kurssit 

 

1. Uskonnon luonne ja merkitys (UE1) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun ominaislaadun pyhän kirjallisuuden 

edustajana 

 ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen, uskonnoissa ilmenevät kysymyksenasettelut 

ja uskonnon nivoutumisen kulttuuriin ja yhteiskuntaan 

 saa aineksia ja käsitteellisiä välineitä oman maailmankatsomuksensa jäsentämiseen 

 tuntee Raamatun vaikutuksen länsimaisessa kulttuurissa ja Raamatun tutkimuksen osana us-

konnon tutkimusta 

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

 uskonnon määrittely 

 uskonnon ydinkysymykset 

 uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa 

 Raamattu pyhänä kirjallisuutena 

 yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä 

 Raamatun tutkimus- ja tulkintatavat 

 Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin 

 

2. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta  (UE2) 

 

Tavoitteet; 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä eri 

aikoina ja miten se on ollut vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa 

 tuntee kirkon opin rakentumisen, jumalanpalveluselämän ja taiteen vuorovaikutuksen, sekä 

kirkon poliittisen ja sosiaalisen merkityksen historian eri vaiheissa 

 ymmärtää, miten kristinusko vaikuttaa erilaisina kirkkokuntina eri puolilla maailmaa 

 osaa analysoida erilaisten kristillisten perinteiden ilmenemistä nykyajassa ja ymmärtää näihin 

sisältyvän yhteisen, ekumeenisen perustan. 

 

Keskeiset sisällöt 

 kristillisen kirkon synty 

 alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon 

 lännen kirkko keskiajalla 

 idän kirkon kehitys 

 reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla 

 nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa 

 kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu 

 

3. Ihmisen elämä ja etiikka  ( UE3 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan 

merkityksen 

 saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun 

 ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan 

 saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista 

 ymmärtää Raamatun ja kristillisen opin yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan 

 ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja 

kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita 

 tarkastelee sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta erilaisia eettisiä teemoja, kuten vies-

tintä, teknologia ja kestävä kehitys sekä hyvinvointi ja turvallisuus  

 tutustuu johonkin valitsemaansa aiheeseen ja esitelmöi siitä pari- tai ryhmätyönä muille 

 rohkaistuu keskusteluun ja omakohtaiseen asioiden pohdintaan. 

 

 

Keskeiset sisällöt 

 ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema 

 kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta 

 hyvän ja pahan käsitteet 

 kristillinen etiikka ja etiikan teoriat 
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 yksilöeettisiä kysymyksiä 

 yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

 

4. Uskontojen maailmat ( UE4 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet 

 ymmärtää uskontojen vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan 

 ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja 

oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista ja eettistä perinnettä 

 vierailee synagogassa ja moskeijassa 

 etsii tietoja ja esitelmöi uskonnollisista vaikuttajista, taiteesta eri uskonnoissa tai uskonnollis-

poliittisista selkkauksista ja niiden taustatekijöistä. 

 

Keskeiset sisällöt 

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja is-

lamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen yhteisiä 

piirteitä. 

 uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät 

 uskontojen pyhät kirjat ja oppi 

 uskontojen kultit ja rituaalit 

 uskontojen suuntaukset 

 uskonnot ja yhteiskunta 

 

5. Mihin suomalainen uskoo?  ( UE5 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee uskonnon ilmenemismuodot Suomessa muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän 

uskonnollisuuteen 

 ymmärtää  Suomen uskonnollisista ja maailmankatsomuksellisista kysymyksistä käytyä kes-

kustelu ja siihen liittyviä taustatekijöitä 

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

kulmasta 

 tutustuu kristilliseen taiteeseen, uskonnonvapauslakiin ja yksilön vaikutusmahdollisuuksiin 

seurakuntaelämässä  

 vierailee katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa. 

 

Keskeiset sisällöt 

 muinaissuomalainen uskonto 

 Suomen kirkkohistorian yleislinjat 

 luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa 

 kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan 
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7.2.11. Ortodoksinen uskonto  ( UO ) 

 

Pakolliset kurssit  

 

1. Ortodoksinen maailma  ( UO1 ) 

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee kirkon synnyn ja kehityksen sekä kirkon nykyisyyttä muovanneet tekijät 

 ymmärtää oman kirkkonsa muotoutumisen historian kulussa 

 tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja sekä niiden historiallista ja kulttuurista merkitystä 

 näkee oman uskonnollisen perinteensä osana historiallista ketjua.  

 

Keskeiset sisällöt  

 varhaiskirkko  

 Bysantin aika – oppi ja hallinto määräytyvät 

 idän ja lännen kirkon ero 

 Venäjän kirkko ja muut ortodoksiset paikalliskirkot  

 orientaaliset kirkot 

 lännen kirkot  

 

2. Uskonoppi ja etiikka  ( UO2 ) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee ortodoksisen kirkon opin lähteet ja perusteet 

 hahmottaa eri kirkkojen opillisia eroja ja eriävään kehitykseen johtaneita syitä 

 tuntee ortodoksisen ihmiskuvan ja etiikan perusteet sekä ymmärtää, kuinka näiden pohjalta kirkko 

voi muodostaa eettisiä kannanottoja uusiin esille tuleviin kysymyksiin 

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

 

Keskeiset sisällöt   

 ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite 

 Pyhä Kolminaisuus 

 Jumalansynnyttäjä 

 pyhät ihmiset ja ajan pyhittäminen 

 ortodoksinen ihmiskuva  

 yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä 

 

3. Raamattutieto  ( UO3 ) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee Raamatun synnyn ja rakenteen sekä taustalla vaikuttaneen kulttuurihistorian 

 hahmottaa jumalakuvan kehityksen historian kulussa ja Raamatun sisällä sekä messiasodotuksen 

syntymisen ja täyttymisen Palestiinassa 

 tuntee Raamatun käytön ortodoksisessa kirkossa ja sen liturgisessa elämässä  

 ymmärtää eri Raamatun kirjojen merkityksen tämän päivän kristinuskolle ja erityisesti ortodoksi-

selle kirkolle sekä Raamatun merkityksen etiikan muotoutumisessa  

 osaa omatoimisen Raamatun käytön. 

 

Keskeiset sisällöt  

 Jumala ja ihminen Pentateukissa  
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 viisauskirjallisuus 

 profeetat ja messiasodotus 

 evankeliumien synty ja niiden erityispiirteet 

 Jeesuksen henkilö 

 Apostolien tekojen kuvaus kirkon ensi vaiheista 

 Paavali ja hänen kirjeensä  

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit  

 

4. Uskontojen maailmat  ( UO4 ) 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet 

 ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kult-

tuuriin ja yhteiskuntaan 

 ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii 

arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä.  

 

Keskeiset sisällöt   

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia 

alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan kristillisperäisiä uskontoja ja uususkontoja.   

 uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät 

 uskontojen pyhät kirjat ja oppi  

 uskontojen eettiset ohjeet  

 uskontojen kultit, rituaalit ja taide  

 uskontojen suuntaukset   

 uskonnot ja yhteiskunta  

 

5. Ortodoksinen Suomi  ( UO5 ) 

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee Suomen ortodoksisen kirkon historian ja nykypäivän  

 ymmärtää eri kirkkojen merkityksen suomalaisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä 

 hahmottaa uskonnon ilmenemisen taiteessa 

 tuntee Suomessa elävää monikansallista ortodoksista kulttuuria 

 osaa jäsentää nykyistä uskonnollista tilannetta Suomessa.  

 

Keskeiset sisällöt   

 suomalainen muinaisusko 

 ortodoksit idän ja lännen välissä 

 katolisuudesta luterilaisuuteen 

 itsenäisen Suomen ortodoksinen kirkko 

 maahanmuuttajien ortodoksinen perinne – ykseys ja erilaisuus 

 uskonnollinen tilanne nykypäivän Suomessa  

 

7.2.12. Muut uskonnot 

 

Muiden uskontojen osalta opetus tapahtuu opetusviraston järjestämissä oppilaitoksissa. 
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7.2.13. Elämänkatsomustieto  ( ET ) 

 

Elämänkatsomustieto on monitieteinen oppiaine, joka soveltaa filosofiaa, humanistisia tieteitä ja yhteis-

kuntatieteitä. Se perustuu naturalistiseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihmiset ovat luonnollisia olen-

toja. Ihmisten toiminnan selittämisessä ja ennustamisessa on tärkeää ottaa huomioon myös ihmisten tie-

toisuus ja kulttuurisuus. Ihmiset voivat elää tavoitteellisesti, toimeliaasti, vapaina ja tasavertaisina. He 

kykenevät tutkimaan maailmaa ja lisäämään tietoaan siitä sekä yhdessä toimien tietoisesti vaikuttamaan 

tulevaisuuteensa. 

  

Oppiaine tukee opiskelijoiden elämänkatsomuksen ja minäkuvan kehittymistä. Pohtien ja keskustellen se 

kartuttaa opiskelijoiden kulttuurista ja katsomuksellista sivistystä, toiminnan moraalisen arvioimisen ky-

kyä, eettisiä ajatteluvalmiuksia ja suvaitsevuutta sekä keskustelun, kuuntelun ja itseilmaisun taitoja.  

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Elämänkatsomustiedon tavoitteena on tukea opiskelijaa  

 minäkuvansa ja elämänkatsomuksensa rakentamisessa,  

 katsomuksellisen ja kulttuurisen sivistyksensä laajentamisessa,  

 arvostelu-, harkinta- ja toimintakykynsä kehittämisessä sekä 

 ihmisoikeuksien, myönteisen monikulttuurisuuden, yhteiskunnallisen ja globaalin oikeudenmukai-

suuden sekä kestävän kehityksen periaatteiden sisäistämisessä.  

 

Arviointi  

 

Elämänkatsomustiedossa arvioidaan tiedon omaksumista, katsomuksellisen ymmärryksen kehittymistä ja 

valmiutta tarkastella sekä ilmaista katsomuksellisia aiheita monipuolisesti, taitavasti ja omaperäisesti. 

Katsomukselliset kysymykset ovat usein henkilökohtaisia, mutta niiden pohdiskelun perustana ovat ajat-

telun hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja systemaattisuus. Katsomusten, arvostusten 

ja uskomusten arviointi- ja ilmaisutavoissa arvostetaan suvaitsevuutta sekä eri näkökulmien ja katsomus-

tapojen huomioimista.  

 

Pakolliset kurssit  

 

1. Hyvä elämä  ( ET1 ) 

 

Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat 

ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää. 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 kasvattaa kykyään sitoutua valitsemiinsa moraalisiin periaatteisiin ja haluaan toimia arvostustensa 

mukaisesti 

 kasvattaa valmiuttaan ja haluaan välittää ja kantaa vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskun-

nasta ja luonnosta 

 kehittää kykyään nähdä kokonaisuuksia yhä monimuotoisemmaksi käyvässä maailmassa ja näin 

vahvistaa kykyään muodostaa omaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan 

 oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä sekä 

 kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä näkemyksi-

ään ja tuntemuksiaan suvaitsevaisesti, johdonmukaisesti ja luovasti.  

 

Keskeiset sisällöt   

 peruskäsitteet: elämänkatsomus, elämänkatsomustieto, hyvä elämä, minuus, identiteetti 

 hyvä elämä: ihmisen perustarpeet, maallisia ja uskonnollisia hyvän elämän malleja 
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 ihmisen yksilöllisen olemassaolon peruskysymykset: vapaa tahto ja valinnat, syntymä ja kuolema, 

optimismi, pessimismi ja realismi 

 elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäris-

tön merkitys 

 identiteetin muodostaminen ihmisen elämänkaaren aikana sekä eettiset valinnat eri elämänvaiheis-

sa 

 yksilöllinen elämä ennen sekä nykyisessä monien mahdollisuuksien yhteiskunnassa   

 hyveitä ja paheita koskevia käsityksiä ennen ja nyt sekä niiden suhde elämäntapoihin ja tottumuk-

siin   

 

2. Maailmankuva  ( ET2 ) 

 

Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maa-

ilman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä. 

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 oppii tuntemaan historiallisesti merkittäviä ja nykyajassa vaikuttavia maailmankuvia sekä kasvat-

taa tietämystään niiden perustalla olevista uskomusjärjestelmistä   

 oppii kysymään ja arvioimaan väitteiden ja uskomusjärjestelmien perusteluja   

 kehittää ymmärrystään eri instituutioiden merkityksestä maailmankuvan muokkaajina ja välittäji-

nä   

 jäsentää omaa maailmankuvaansa samalla pitäen sen avoimena mielekkäälle keskustelulle.  

 

Keskeiset sisällöt   

 maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteet ja niiden keskinäinen 

suhde   

 maailmankuvan rakenne ja ydinalueet: käsityksiä ihmisestä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja luon-

nosta sekä todellisuuden rakenteesta   

 maalliset ja uskonnolliset katsomukset maailmankuvan perustana: tieteiden, näennäistieteiden ja 

uskontojen rajankäynti   

 koulu, media ja taide maailmankuvaa luovina ja välittävinä instituutioina  

 länsimaisen maailmankuvan murrokset ja mullistajat   

 kokemusten, arkikäsitysten ja uskomusten synty ja tiedollinen luotettavuus   

 maailmankuvien ja tiedon lähteiden järkiperäinen arviointi   

 

3. Yksilö ja yhteisö  ( ET3 ) 

 

Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla 

perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen. 

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja yksilölliselle identiteetille   

 oppii arvioimaan omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä ja yhteiskunnassa, kansalaisena valtiossa 

ja toimijana talousjärjestelmässä   

 oppii tarkastelemaan yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toimintaa osana yhteiskunnallista 

vallankäyttöä   

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

yhteiskunnalliseen osallistumiseen   

 ymmärtää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden merkityksen hyvän yhteiskun-

nan ja tulevaisuuden kannalta.  

 

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

 vallan käsite, vallan muodot ja valtasuhteet sekä erilaiset vaikuttamiskeinot  

 teorioita yhteiskunnan rakenteesta ja muutoksesta   

 hyvä kansalainen suomalaisena, eurooppalaisena ja maailmankansalaisena   

 ihmisoikeudet, ihmisoikeussopimukset ja niiden historia, ihmisoikeusrikoksia kuten holokausti   

 poliittiset ihanteet, ideologiat, utopiat ja demokratian muodot   

 oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena, maailmanlaajuisena ja ekologisena kysymyksenä  

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit  

 

4. Kulttuuriperintö ja identiteetti  ( ET4 ) 

 

Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta 

jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen ny-

ky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen. 

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 oppii tuntemaan kulttuuria merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana   

 tutustuu erilaisiin kulttuuriperintöihin ja niihin liittyviin elämäntapoihin   

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

uskomusjärjestelmiinsä   

 oppii suvaitsevaisuutta erilaisia elämänkatsomuksellisia ratkaisuja ja identiteettivalintoja kohtaan   

 perehtyy suomalaisen identiteetin ilmenemismuotoihin   

 ymmärtää rasismin, muukalaisvihan ja syrjinnän ihmisoikeusloukkauksina.  

 

Keskeiset sisällöt   

 kulttuurin käsite ja merkitys ennen ja nyt  

 identiteetti, etnisyys ja kulttuuriperintö   

 saamelaiset, suomalaiset ja eurooppalaiset kulttuuripiirteet ja niiden nykyinen merkitys   

 kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus 

 etninen ja kulttuurinen moninaisuus Suomessa ja maailmassa 

 elämä monikulttuurisessa yhteiskunnassa   

 etnosentrisyys sekä rasismin ja suvaitsevaisuuden historiaa 

 

5. Maailman selittäminen katsomusperinteissä  ( ET5 ) 

 

Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa 

perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. 

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 kehittää herkkyyttään arvioida arvostuksissa ja uskomusjärjestelmissä esiintyviä eroja ja yhtäläi-

syyksiä   

 oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä   

 tuntee eri kulttuureissa vaikuttavia ja tärkeinä pidettyjä uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuk-

sellisia ratkaisuja sekä kasvattaa tietämystään niiden taustoista sekä niiden välittymisestä nyky-

ajassa  

 ymmärtää myyttien ja uskonnollisten käsitysten historiallisen synnyn ja nykyisen merkityksen 

maailman ilmiöiden selittäjinä  

 oppii hahmottamaan maailman selittämistä eurooppalaisessa kulttuuriperinnössä.  

 

Keskeiset sisällöt   
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 maailman myyttinen selittäminen ennen ja nyt   

 uskonnon ja uskonnollisuuden olemus   

 uskontokritiikki: sosiologinen, moraalinen, antropologinen ja psykologinen  

 ateismi ja agnostismi 

 sekulaarin humanismin ja vapaa-ajattelun historiaa ja nykysuuntauksia   

 humanismi ja kristinusko länsimaiden katsomuksellisina perusvirtauksina  
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7.2.14. Filosofia  ( FI ) 

 

Filosofinen ajattelu käsittelee koko todellisuutta, sen monimuotoista hahmottamista sekä ihmisen toimin-

taa siinä. Filosofian erityisluonne on sen tavassa jäsentää ongelmia käsitteellisesti, järkiperäisesti ja kes-

kustellen. Filosofian opiskelu lukiossa tukee opiskelijoiden yksilöllistä kehitystä ja edistää yleisiä oppimi-

sen ja ajattelun valmiuksia, joita tarvitaan muuttuvassa ja monimutkaisessa yhteiskunnassa. Filosofiassa 

opiskeltavat tiedolliset kokonaisuudet ovat välttämättömiä kulttuuriperinnön ja nykykulttuurin ymmärtä-

miseksi.  

 

Filosofian käytännön merkitys perustuu siihen, että opiskelija oppii jäsentämään käsitteellisesti arvoja, 

normeja ja merkityksiä koskevia kysymyksiä. Filosofian opiskelu auttaa näkemään, mitä merkitystä eri-

laisilla tiedoilla ja taidoilla on yksilölle ja yhteiskunnalle. Tietojen ja taitojen erikoistumisen vastapainona 

filosofian opiskelu opettaa hahmottamaan laajempia käsitteellisiä kokonaisuuksia ja yhteyksiä. Se auttaa 

näkemään, miten eri tieteenalojen ja ajatteluperinteiden käsitykset todellisuudesta, arvoista ja normeista 

voivat muodostaa keskenään johdonmukaisia kokonaisuuksia tai olla keskenään ristiriidassa. Filosofia 

kehittää arvostelukykyä.  

 

Filosofian opetus edistää luovan ja itsenäisen ajattelun kehitystä. Filosofiassa annetaan runsaasti tilaa 

opiskelijoiden yksilöllisten näkemysten muodostamiselle. Kun opiskelijat paneutuvat filosofian perusky-

symyksiin, joihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, he oppivat muodostamaan ja perustelemaan omia näke-

myksiään sekä samalla kunnioittamaan toisenlaisia perusteltuja näkemyksiä. Mutkikkaiden kysymysten 

pohdiskelu ryhmässä kasvattaa opiskelijoissa kykyä luottaa omiin yksilöllisiin mahdollisuuksiinsa selvit-

tää vaikeitakin ongelmia. Filosofian opiskelu tukee opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi, vastuullisiksi ja su-

vaitsevaisiksi kansalaisiksi.  

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Filosofian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 osaa hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja   

 osaa jäsentää puhetta ja tekstiä käsitteellisesti sekä tunnistaa väitteitä ja niiden perusteluja   

 ymmärtää erilaisten filosofisten käsitysten perusteluja sekä pystyy keskustelemaan niistä johdon-

mukaisesti ja järkevästi   

 hallitsee yleissivistävät perustiedot sekä filosofian historiasta että nykysuuntauksista ja osaa suh-

teuttaa niitä yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöihin.   

 

Arviointi  
 

Filosofiassa arvioidaan käsitteiden ja teorioiden omaksumista sekä kykyä ilmaista omaa filosofista ajatte-

lua. Opiskelijan suhde filosofisiin kysymyksiin on yksilöllinen, mutta kysymysten käsittelyn perustana 

ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja järjestelmällisyys.  

 

Pakollinen kurssi  

 

1. Johdatus filosofiseen ajatteluun ( FI1 )  

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten filosofi-

assa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja  

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

siinä toimimisesta  

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

oikeasta.  

 

Keskeiset sisällöt  
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 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, vapaus ja 

välttämättömyys 

 tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin nä-

kökulmiin: tieto, totuus ja perustelu, käsitteellisen ja kokemuksellisen suhde tiedon muodostumi-

sessa 

 yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden kä-

sitteet 

 hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioihin se-

kä muihin arvoihin kuten kauneuteen, hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia filosofisia näke-

myksiä 

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit  

 

2. Filosofinen etiikka ( FI2 )  

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 perehtyy filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin 

 osaa arvioida elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista sekä perustella arvioitaan etiikan kä-

sittein 

 kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja perusteitaan filosofisen etiikan välinein  

 oppii kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin toisia kohtaan 

 perehtyy tarkemmin yhteen yksilö- tai yhteisöeettiseen ongelmaan ja esitelmöi siitä muille. 

 

Keskeiset sisällöt   

 moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka  

 moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen 

ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa 

 moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden 

tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta 

 klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet  

 filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä  

 

3. Tiedon ja todellisuuden filosofia  ( FI3 )   

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

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

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

katsomuksissa 

 oppii erittelemään ja arvioimaan kriittisesti tiedollisia uskomuksia ja väitteitä 

 oppii hahmottamaan tieteellisen tutkimuksen ja päättelyn luonnetta.  

 

Keskeiset sisällöt  

 metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta, 

todellisuuden rakenne luonnontieteellisen, ihmistieteellisen ja käytännöllisen tiedon valossa 

 totuuden luonne ja totuusteoriat 

 tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen 

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

tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä 

 tieteellisen tutkimuksen luonne ja sen metodologisia peruskäsitteitä 

 argumentoinnin ja päättelyn perusteita 
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4. Yhteiskuntafilosofia  ( FI4 )   

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin 

 oppii hahmottamaan yhteiskunnan luonnetta ja sen keskeisten instituutioiden toimintaa 

 osaa arvioida yhteiskunnallisen järjestyksen oikeutusta  

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

 

Keskeiset sisällöt 

 yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, ihmisoikeussopimuksia ja julistuksia 

 yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus 

 yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, anar-

kismi ja yhteiskunnalliset utopiat, dystopiat ja niiden toteutuminen kuten holokausti  

 poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset ja niiden yhteiskun-

tafilosofiset nykytulkinnat 

 nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja identi-

teetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus    
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7.2.15. Historia  ( HI ) 

 

Lukion historian opetus luo opiskelijalle edellytyksiä ymmärtää eri aikakausien luonnetta, oman aikansa 

ongelmia ja muutosprosesseja sekä auttaa häntä hahmottamaan kansainvälistä maailmaa. Historia on yksi-

löllistä, kansallista ja eurooppalaista identiteettiä luova oppiaine. 

 

Opetuksen lähtökohtana on saada opiskelijalle tausta ymmärtää maailmaa, jossa hän elää ja taustatiedot 

siitä, kuka hän on. Sen vuoksi huomiota kiinnitetään tietojen kriittiseen pohdintaan ja tulkintaan sekä py-

ritään ottamaan huomioon ilmiöiden moniperspektiivisyys. Historian keskeisiä käsitteitä ovat aika, muu-

tos ja jatkuvuus sekä syy-yhteydet. Muutoksen analyysia korostavana oppiaineena historia luo mahdolli-

suuksia käsitellä tulevaisuutta sekä arvioida tulevaisuuteen liittyviä mahdollisuuksia. 

 

Opetuksessa korostetaan ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta sekä inhimillisen kulttuurin laaja-

alaisuutta, kulttuurien erilaisuuden ymmärtämistä ja kansainvälisen yhteisymmärryksen merkitystä. Oman 

maan menneisyyttä tarkastellaan osittain Euroopan ja maailmanhistorian taustaa vasten. 

 

Kursseilla järjestetään opintokäyntejä. 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Historian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

• oppii tuntemaan Suomen ja maailmanhistorian päälinjat ja keskeisimmät historialliset 

tapahtumat sekä niiden taustat ja seuraamukset 

• sisäistää historiantutkimukselle ominaisen holistisen tiedekäsityksen ja ymmärtää historiallisen tiedon 

relatiivisen, jatkuvasti kehittyvän luonteen 

• näkee nykyhetken historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana, 

kykenee suhteuttamaan oman aikansa ja itsensä historian jatkumoon ja näin rakentamaan 

historiatietoisuuttaan 

• osaa hankkia menneisyyttä koskevaa tietoa ja arvioida sitä kriittisesti sekä ymmärtää sen 

monitulkintaisuuden, suhteellisuuden ja syy-yhteyksien monisäikeisyyden 

• osaa arvioida menneisyyden ihmisen toimintaa ja historiallisia ilmiöitä kunkin ajan omista 

lähtökohdista sekä nykyajan näkökulmasta 

• ymmärtää kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden erilaisuutta 

• saa aineksia ihmisoikeuksia ja demokratiaa arvostavan maailmankuvan luomiseen sekä 

toimintaan vastuullisena kansalaisena. 

 

Arviointi 

 

Oppimisen arvioinnin perusteina ovat historian keskeisten sisältöjen hallinta. Arvioinnissa kiinnitetään 

erityistä huomiota opiskelijan valmiuteen rakentaa tiedoistaan jäsentyneitä kokonaisuuksia, erottaa olen-

nainen ja epäolennainen tieto toisistaan, hallita aikasuhteita ja syy-yhteyksiä sekä arvioida historian ilmi-

öitä ja tiedonlähteitä kriittisesti. Kurssien arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä: kokeiden 

asemasta voidaan käyttää opintotehtäviä, tutkielmia ja muita vaihtoehtoisia arviointikeinoja. 

 

Pakolliset kurssit  

 

1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1) 

 

Kurssi tarkastelee väestö- ja yhteiskuntahistoriaa pitkittäisleikkauksena. Tarkoituksena on tutkia ihmisen 

ja luonnon vuorovaikutusta, taloudellisia murroskausia ja niiden vaikutusta kulttuuriin, muuttoliikettä ja 

yhteiskunnallista työnjakoa alkaen esihistoriasta ja päättyen teollistamisen mukanaan tuomiin muutoksiin. 

Pääpaino on yleisen historian alueella.  

 

Tavoitteet 
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää ihmisen ja luonnon välisen riippuvuussuhteen osana kestävää kehitystä 

 ymmärtää, miten ihminen käyttää luonnonvaroja toimeentulon lähteenä ja miten se vaikuttaa 

ympäristöön ja yhteiskuntarakenteeseen 

 tuntee taloushistorian keskeiset kehityslinjat ja vaikutukset elämäntapaan 

 ymmärtää väestönkasvun ja demografisen kehityksen historialliset pääpiirteet ja siihen vaikutta-

neet tekijät 

 

Keskeiset sisällöt 

 Esihistoria – pyyntikulttuurin aika 

 • ihmisen kehitysvaiheet 

 • keräilijöiden ja metsästäjien elämäntapa 

 Maanviljely ja sen aiheuttamat muutokset 

 • työnjako ja kulttuurien synty 

 • suurten jokilaaksojen kulttuurit 

 Välimeren talousalue antiikin aikana 

 • Kreikan talouselämä 

 • Rooma – miljoonakaupunki ja imperiumi 

 • orjuus  

• antiikin ajan teknologia 

 Keskiajan talous- ja yhteiskuntajärjestelmä 

 • feodalismi 

 • keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki 

 Löytöretket 

 • löytöretkien edellytykset ja seuraukset 

 • maailmantalouden syntyminen 

 Teollistuva maailma 

 • tekniset innovaatiot ja koneteollisuuden alkuvaiheet 

 • muutokset sukupuolten työnjaossa 

 • yhteiskunnalliset muutokset ja ympäristövaikutukset 

 • muutokset kaupunkirakenteessa 

 Globaali kulutusyhteiskunta 

 • raaka-aineiden ja markkinoiden jakaminen 

 • massatuotanto ja kulutusyhteiskunta 

 • sosialistinen suunnitelmatalous 

 • kolmannen maailman muotoutuminen 

• kasvun rajat ja uudet haasteet  

 

2. Eurooppalainen ihminen (HI2) 

 

Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen 

maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. 

Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin aikaansaannoksiin erityyppisen historiallisen lähdeaineis-

ton avulla. Kurssin keskeisiä tarkastelukulmia ovat kunkin ajanjakson ihmiskäsitys, maailmankuva ja ta-

pakulttuuri sekä taidehistoria. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää, mistä eurooppalaisuus rakentuu tutustumalla Euroopan keskeiseen kulttuuriperintöön 

 ymmärtää tieteen saavutusten merkityksen ihmisen maailmankuvan muokkaajana 

 osaa analysoida kulttuuri-ilmiöitä aikakautensa ilmentäjinä 

 tuntee yhteiskunnallisen kehityksen taustalla vaikuttavia aatehistoriallisia virtauksia 

 tuntee eri aikakausien elämäntapoja ja maailmankuvaa. 
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Keskeiset sisällöt 

 Antiikin aika 

  • demokratian synty 

 • antiikin kulttuuri 

 Keskiajan yhtenäiskulttuuri 

 • keskiajan ihmisen maailmankuva ja tapakulttuuri 

 • uskonnon merkitys kulttuurissa 

 Uuden ajan murros 

  • renessanssi ja tiedon vallankumous 

  • uskonpuhdistus 

 • barokki itsevaltiuden ja vastauskonpuhdistuksen ilmentäjänä 

 • luonnontieteellisen maailmankuvan synty 

 Valistuksen aikakausi 

 • valistusfilosofia ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja taiteeseen 

 • Yhdysvaltain itsenäistymisen ja Ranskan suuren vallankumouksen aatteellinen perintö 

 Aatteiden vuosisata (1800-luku) 

 • keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset 

 • tiede uskonnon haastajana 

 • porvariston vuosisata 

 Nykyaika 

 • kulttuurin pirstoutuminen 

 • populaarikulttuuri massaviihteeksi 

 

3. Kansainväliset suhteet (HI3) 

 

Kurssi on kansainvälisen politiikan analyysikurssi, jossa tapahtumia tarkastellaan taloudellisen ja ideolo-

gisen viitetaustan avulla. Kurssin keskeisiä tarkastelukulmia ovat nationalismi, demokratian ja totalita-

rismin vastakkainasettelu, kansainväliset sopimusjärjestelmät sekä siirtomaiden vapautuminen. Ajallisesti 

kurssin painopiste on 1900-luku. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee kansainvälisen politiikan keskeisen käsitteistön  

 ymmärtää kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen perusteita 

 ymmärtää aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen vaikutuksen kansainvälisten suhteiden histori-

assa. 

 

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 ääriliikkeet, demokratian kriisi 

• ihmisoikeudet, holokausti ja muut kansanvainot 

 • modernin sodankäynnin murros 

• toinen maailmansota seurausilmiöineen 

• YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja sen merkitys sekä muut keskeiset ih-

misoikeussopimukset 

 Kylmä sota 

 • kylmän sodan käsite: Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kaksinapaisen maailman johtajina 

 • kylmän sodan ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset rintamat 

 • kylmän sodan kriisit 
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 • Saksa kylmän sodan näyttämönä 

 • Kiinan rooli kansainvälisessä politiikassa 

 Uusi epävarmuuden aika 

 • Neuvostoliiton hajoaminen ja kaksinapaisuuden purkautuminen 

 • kansainväliset rauhanpyrkimykset 

 • kolmas maailma osana kansainvälistä politiikkaa 

 • Lähi-idän ongelmakenttä 

 • Yhdysvaltain aseman muutos kansainvälisessä politiikassa 

 • uudet kansainväliset rakenteet 

 

4. Suomen historian käännekohtia (HI4) 

 

Kurssin tarkoituksena on analysoida keskeisiä Suomen historian murroskausia 1800- ja 1900-luvulla. 

Keskeisiä tarkastelukulmia ovat Suomen kehitys autonomian aikana, käännevuodet 1917 ja 1918, itsenäi-

sen Suomen alkuvaiheet, talvi- ja jatkosota ja sodista selviytyminen. Tärkeä tarkastelukulma on myös 

Suomen talouden ja yhteiskunnan kehittyminen, unohtamatta kulttuurisia muutoksia. 

. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset 

 osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen taus-

taan 

 ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämänilmiöi-

den keskinäisen riippuvuuden. 

 

Keskeiset sisällöt 

 Ruotsin ajan perintö 

 Vallanvaihdos 

 • Suomen liittäminen Venäjään 

 • autonomian synty 

 Suomalaisuuden synty ja kansallinen herääminen 

 • aatteellinen ydin ja keskeiset vaikuttajat 

 Yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros 

 • elinkeinorakenteen muuttuminen ja Suomen teollistuminen 

 • kansallinen herääminen 

 • sääty-yhteiskunnan hajoaminen ja kansalaisyhteiskunnan synty 

 • sortokaudet ja eduskuntauudistus 

 Suomen itsenäistymisprosessi 

 • Suomen itsenäistyminen 

 • sisällissota 

 • hallitusmuotokiista 

 Kahtiajaosta eheytymiseen 

 • oikeistoradikalismin nousu 

 • elintason nousu 

 • kulttuurista kulutustavaraa 

 Toinen maailmansota jälkiseurauksineen 

 • sodat ja jälleenrakentaminen 

 • ulkopolitiikan muutos 

 Hyvinvointivaltion rakentaminen 

 • rakennemuutos 

 • 1960- ja 1970-lukujen kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos 

 Suomen uusi kansainvälinen asema 

 • EU-jäsenyys 

• kytkeytyminen kansainväliseen talouteen kulttuurisesti, taloudellisesti ja poliittisesti 
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 • suomalaisten tulevaisuus osana globaalia järjestelmää 
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Valtakunnalliset syventävät kurssit 

 

5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5) 

 

Kurssi käsittelee Suomen vaiheet alueen asuttamisesta Suomen sotaan. Pääpaino on siinä kehityksessä, 

jonka seurauksena nykyinen yhteiskuntamme hahmottuu, sitoutuminen länteen ja läntiseen kulttuuriin 

700-vuotisen Ruotsiin kuulumisen yhteydessä.  

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee maamme historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen 

 tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen 

 ymmärtää suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin 

 oppii arvostamaan suomalaista kulttuuriperintöä 

 oppii yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityksen myös 

yksittäisen ihmisen kannalta. 

 

Keskeiset sisällöt 

 Esihistoria 

 • esihistoria ja tulkinnat suomalaisten ja saamelaisten alkuperästä 

 • asutus, elinehdot, uskonnot ja uskomukset sekä ulkoiset yhteydet 

 Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuriyhteisöön keskiajalla 

 • Suomi idän ja lännen välimaastossa 

 • sääty-yhteiskunnan synty 

 • asutus, elinkeinot, uskonnolliset ja poliittiset muutokset 

 Uuden ajan uudet tuulet 

 • uskonpuhdistus ja keskusvallan voimistuminen 

 • puhdasoppisuuden kausi 

 Suurvaltakausi 

 • suurvaltakauden vaikutukset Suomessa 

 • talous, väestö, koulutus 

 Vapauden ja hyödyn aika 

 • kulttuurillinen ja taloudellinen kehitys 

 • kustavilaiset uudistukset 

 • kansallisen tietoisuuden ensi askeleet 

 

6. Kulttuurien kohtaaminen (HI6) 

 

Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja 

nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena 

käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tuntee kulttuurin peruskäsitteitä ja oppii ymmärtämään omasta kulttuuristaan poikkeavan kulttuurin 

arvomaailmaa ja elämäntapaa 

 ymmärtää henkisen kulttuurin, yhteiskuntarakenteen, talouselämän ja luonnonolosuhteiden keskinäi-

sen riippuvuuden 

 tuntee tarkasteltavan kulttuurin historiallisen kehityksen sekä sen vuorovaikutuksen muiden kulttuuri-

en kanssa 

 oppii analysoimaan kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaa-

lisissa rakenteissa 

 osaa ottaa huomioon kulttuuritaustojen erilaisuuden vuorovaikutustilanteissa. 
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Tarkasteltavaksi kulttuurialueeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista: 

 Afrikka 

 arktiset kulttuurit 

 Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit 

 Intia 

 islamin maailma 

 Japani 

 Kiina 

 Korea 

 Latinalainen Amerikka 

 Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit 

 

Koulukohtainen soveltava kurssi 

 

7. Kaupunkihistoria (HI7) 

 

Kurssin aikana perehdytään Helsingin tai jonkin muun eurooppalaisen metropolin historiaan urbaanin his-

torian näkökulmasta käsin. Kurssin puitteissa käsitellään kaupunkihistorian keskeiset linjaukset ja tär-

keimmät tapahtumat siihen liittyvien yhteisöjen, ympäristön sekä myös globaalin kehityksen kautta.  

Tärkeä osa kurssia on historiallisiin tapahtumapaikkoihin tutustuminen paikan päällä opintokäyntien tai 

opintomatkan muodossa. Lukuvuoden 2013–2014 opetus järjestetään tiiviskurssina Roomassa. 

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa luomaan yleiskäsitys kaupunkihistoriasta oppiaineena sekä sy-

ventää opiskelijan tietoja Euroopan historiallisten kaupunkien monipuolisesta kulttuuriperinnöstä, ihmis-

yhteisöjen vuorovaikutuksesta ja urbanisaation pitkäkestoisista paikallisista ja laaja-alaisista vaikutuksista 

sosiaalisten ja fyysisten ympäristöjen muokkaajana. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää, miten kurssilla käsitellyn urbaanin keskuksen historia on hahmottunut 

 tutustuu käytännössä kurssin tutkimuskohteeseen 

 oppii ymmärtämään eurooppalaisen kaupunkikulttuurin juuria 

 oppii arvostamaan omaa kotikaupunkiaan osana kulttuurihistoriallisesti merkittävää urbaania ver-

kostoa  

 

Koulukohtainen syventävä kurssi 

 

8. Kertauskurssi (HI8) 

Kurssi toteutetaan vaihtuvateemaisena Euroopan ja Suomen historian syventävänä kurssina.  

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden kiinnostusta historian oppiaineeseen ja kehittää opiskelijoiden 

taitoja historiallisten aineistojen kriittiseen arvioimiseen. Kurssilla painotetaan ongelmalähtöistä, aktiivis-

ta oppimista historiallisten lähteiden ja aineistojen tulkinnasta ja käytännön harjoituksista käsin.  

Kurssi on tukee erityisesti abiturienttien valmistautumista ylioppilaskirjoitusten reaalikokeeseen. Kurssin 

aikana tehdään runsaasti ylioppilaskirjoituksia laadultaan ja sisällöltään simuloivia tehtäviä ja kirjoitus-

harjoituksia. Reaalikokeen vastaustekniikkaa harjoitellaan runsaasti käytännössä. Kurssi päättyy historian 

preliminäärikokeeseen tai tätä vastaavaan koetilaisuuteen. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 kertaa lukion kurssien Hi1-Hi6 keskeiset sisällöt ongelmalähtöisesti 

 syventää, selkeyttää ja täsmentää historiallisia faktatietojaan 
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 ymmärtää historian oppiaineen monitieteisiä liittymäkohtia muihin oppiaineisiin ja oppii kytke-

mään näitä analyysiinsa 

 vahvistaa reaaliaineiden vastaustekniikkaansa 

 syventää kykyään tulkita historiallisia aineistoja problematisoiden eri näkökulmista käsin 

 

Arviointi ja kurssien suoritus 

 

Historian pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Arvosanaan vaikuttaa paljolti kirjallinen 

loppukoe, mutta myös ns. yleinen harrastuneisuus, joka näkyy aktiivisuutena oppitunneilla. Pakolliset ja 

syventävät kurssit voidaan suorittaa itsenäisesti, jolloin opiskelijan on kurssikokeen lisäksi laadittava kir-

jallisia tehtäviä (n. 7−8) opettajan kanssa valituista aiheista. Soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkin-

nällä (S), näitä kursseja ei pääsääntöisesti voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestyksessä tulee 

huomioida kurssien Hi1 ja Hi2 sekä Hi3 ja Hi4 muodostamat kokonaisuudet. Kurssin Hi5 sisältö edeltää 

kronologisesti kurssia Hi4. Kertauskurssille osallistumisen edellytyksenä on lukion pakollisen historian 

oppimäärän tyydyttävä hallinta. 
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7.2.16. Yhteiskuntaoppi (YH)  

 

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Suomalaisen yh-

teiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suhteessa Eu-

rooppaan ja globalisoituvaan maailmaan. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden, politiikan 

tutkimuksen ja oikeustieteen keskeisistä sisällöistä. Se luo opiskelijoille edellytyksiä aktiiviseen ja kriitti-

seen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. 

 

Opetus perustuu keskeisiin yhteiskuntaeettisiin arvoihin, kuten oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon, so-

siaaliseen vastuuseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, työn ja yrittäjyyden arvostukseen sekä aktiivi-

seen kansalaisuuteen. 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää yhteiskunnan olemuksen historiallisen kehityksen tuloksena 

 tuntee Suomen yhteiskuntajärjestelmän ja talouselämän perusteet ja toimintatavat ja osaa suhteuttaa 

ne eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin 

 hallitsee keskeisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen käsitteistön 

 on selvillä vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista kansalaisyhteiskunnassa ja osaa myös käyttää 

niitä 

 pystyy hankkimaan ajankohtaista tietoa eri lähteistä sekä arvioimaan kriittisesti verbaalista, kuvallista 

ja tilastollista informaatiota 

 kykenee muodostamaan perustellun näkemyksen myös ristiriitaisista ja arvosidonnaisista yhteiskun-

nallisista ja taloudellisista kysymyksistä 

 saa edellytyksiä vastuuntuntoisen, tasa-arvoa kunnioittavan ja suvaitsevan yhteiskuntakäsityksen ra-

kentamiseen. 

 

Arviointi 

 

Yhteiskuntaopin oppimisen arvioinnissa huomio kiinnitetään oppimäärän asiasisällön ja keskeisten käsit-

teiden hallintaan, opiskelijan valmiuteen ilmaista tietonsa jäsentyneesti sekä arvioida ja tulkita yhteiskun-

nallisia ilmiöitä ja eri tavoin esitettyä sanallista, numeerista ja graafista informaatiota kriittisesti. Näitä 

valmiuksia arvioidaan kurssien yhteydessä monipuolisten koetehtävien avulla tai käyttämällä vaihtoehtoi-

sia arviointikeinoja. 

 

Pakolliset kurssit 

 

1. Yhteiskuntatieto (YH1) 

 

Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskun-

nan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä 

näkökulmia ovat valta ja vallanjako sekä vallankäytön valvonta. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 

 ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet 

 tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja –mahdollisuudet 

 omaksuu tasapainoisen ja analyyttisen näkökulman yhteiskuntaan 

 tuntee hyvinvointiyhteiskunnan perusteet. 

 

Keskeiset sisällöt 

 Suomalaisen yhteiskunnan kehitys  
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 • Suomen väestörakenne 

 • hyvinvointivaltion rakentuminen 

 • hyvinvointivaltion mahdollisuudet 

 Valta 

 • valta käsitteenä ja vallankäytön muodot 

 • vallanjako suomalaisessa yhteiskunnassa 

 • poliittiset järjestelmät 

 Vaikuttaminen 

 • demokratia ja kansalaisyhteiskunta 

 • globaali vaikuttaminen 

 • vaikuttamisen haasteet 

 Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät 

 • perusoikeudet 

 • tuomio- ja järjestysvalta 

 • ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja vaihtuvat uhkakuvat 

 Sosiaalipolitiikka 

 • tarkoitus ja tehtävät 

 

2. Taloustieto (YH2) 

 

Kurssi johdattaa ymmärtämään talousjärjestelmiä, taloudellisia ilmiöitä ja ongelmia. Kurssissa käsitellään 

taloudellisen toiminnan perusteita, kansantalouden tilinpitoa, markkinoiden toimintaa, tuotannontekijätu-

lojen muodostumista, rahataloutta, talouden häiriöitä (inflaatio, suhdannevaihtelut, työttömyys), taloudel-

lista kasvua ja talouselämän globaaleja ilmiöitä. Kurssi sisältää sekä mikro- että makro-taloutta. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 tutustuu taloustieteen 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 merkityksen kansantaloudelle. 

 

Keskeiset sisällöt 

 Taloudellinen toiminta ja yritykset 

 • talouden peruskäsitteet 

 • kysyntä, tarjonta ja tasapaino markkinatalouden perusteina 

 • kilpailu ja sen muodot 

 • yritystoiminta ja kuluttaja 

 Talouselämän vaihtelut ja häiriöt 

 • suhdannevaihtelut 

 • keynesiläisyys ja monetarismi talouden häiriöiden ratkaisumalleina 

 Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat 

 • rahoitusmarkkinoiden toiminta 

 • rahapolitiikka ja korko 

 Julkinen talous ja talouspolitiikka 

 • verotus ja finanssipolitiikka 

 • bruttokansantuotteen kehitys ja erien vaikutus valtion taloudenpitoon 

 • tulopolitiikka 

 Suomalaisten elinkeinot 

 • alkutuotanto 

 • teknologia ja teollistuminen 

 • palveluyhteiskunta 

 Suomi kansainvälisessä kaupassa 
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 • kansainvälistyvä talous ja Suomi 

 • globalisaation vaikutuksia 

 Suomen talouden tulevaisuudennäkymät 

 • uhkatekijät, mahdollisuudet ja kasvun rajat 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

 

3. Kansalaisen lakitieto (YH3) 

 

Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan 

sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse. Opiskelija oppii käyttämään keskeisiä oikeuslähteitä se-

kä seuraamaan oikeusjärjestyksen kehitystä. Kurssiin kuuluu käynti Helsingin käräjäoikeuden istunnossa. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 oppii perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä periaatteista 

 saa perustiedot Suomen tuomioistuinlaitoksesta ja kansalaisen kannalta merkittävistä kansainväli-

sistä tuomioistuimista 

 oppii hoitamaan itse tavanomaisimmat oikeusasiat 

 tuntee oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana 

 kykenee löytämään ja oppii käyttämään keskeisiä oikeudellisen tiedon lähteitä 

 osaa arvioida oman toimintansa lainmukaisuutta ja haluaa noudattaa lakia 

 

Keskeiset sisällöt 

 Lakitiedon perusteet 

 • Suomen oikeushistoria 

 • oikeusjärjestys ja oikeusjärjestelmä 

 • peruskäsitteet 

 • oikeuslähteet ja oikeudellisen tiedon hankkiminen 

 Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet 

 • perhe- ja perintöoikeus 

 • työoikeus 

 • kuluttajansuoja 

 • velka, takaus ja maksukyvyttömyys 

 • asuminen 

 • muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin 

 Rikos- ja prosessioikeus 

 • oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot 

 • rangaistukset 

 • kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen 

 

4. Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (YH4) 

 

Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan 

yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista 

käytävään keskusteluun. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 omaksuu ajankohtaista, monipuolista ja syventävää tietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta 

 oppii hyödyntämään Euroopan unionin kansalaisuuttaan 

 tuntee Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja, mahdollisuuksia ja uhkia 

 osaa hankkia Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa 
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 ymmärtää Euroopan yhdentymisen vaikutuksen oman elämänsä ja Suomen poliittisen järjestelmän 

kannalta 

 tutustuu Euroopan unionin eri jäsenmaiden toimintaan unionissa 

 

Keskeiset sisällöt 

 Eurooppalainen identiteetti 

 • yhteiset eurooppalaiset arvot 

 • EU:n historiallinen muotoutuminen 

 • Euroopan unionin kansalaisuus 

 Vaikuttaminen ja vallankäyttö Euroopan unionissa 

 • Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmä 

 • suomalaiset Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä 

 • erilaiset jäsenet 

 Euroopan unionin alueelliset vaikutukset 

 • nuorten opiskelu ja työnteko EU:ssa 

 • alueitten unioni kansalaisen näkökulmasta 

 Euroopan unionin haasteet 

 • EU:n laajeneminen 

 • yhteinen turvallisuuspolitiikka 

 • EU ja globaalit järjestelmät 
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7.2.17. Psykologia ( PS ) 

 

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää 

monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja käsitteiden 

avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tie-

dot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psyko-

logian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa 

kriittistä ajatteluaan. 

 

Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen soveltamiseen. 

Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin 

kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutus-

ta ja vastavuoroista riippuvuutta.  

 

Opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja tiedon muodostumista painottaen ajankohtaisen 

tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä sisältöjä.  

 

Opetuksen tavoitteet 
 

Psykologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

 hahmottaa tutkimustiedon pohjalta ihmisen toiminnan kokonaisuutena, joka perustuu psyykkisten, 

biologisten ja sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutukseen 

 hallitsee psykologian keskeisiä käsitteitä, kysymyksenasetteluja ja tiedonhankintakeinoja sekä tie-

tää psykologian tutkimustuloksia ja pystyy niiden pohjalta arvioimaan tieteellisen tiedon mahdol-

lisuuksia ja rajoituksia   

 ymmärtää psykologista tietoa siten, että pystyy soveltamaan tietojaan elämäntilanteidensa ja mah-

dollisuuksiensa tunnistamiseen, oman psyykkisen kasvunsa ja hyvinvointinsa edistämiseen, opis-

keluunsa sekä ajattelunsa, ihmissuhteidensa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen 

 osaa hankkia psykologista tietoa eri tietolähteistä ja kykenee arvioimaan tiedon luotettavuutta  

 kehittää valmiuksiaan sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan, yhteiskunnallisten ja kulttuu-

rillisten muutosten – kuten teknologisen kehityksen – tunnistamiseen ja kohtaamiseen sekä erilai-

sista kulttuuritaustoista ja yhteiskunnallisista oloista tulevien ihmisten toiminnan ymmärtämiseen. 

 

Arviointi    

 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden kognitiivisesti korkeatasoiseen ymmärrykseen tähtää-

vään osaamiseen. Arvioinnissa painotetaan tiedon muokkaamista ja kokonaisuuksien hallintaa yksittäisten 

tietojen toistamisen sijasta. Opiskelijan tulee osoittaa, että hän on ymmärtänyt opiskelemansa asiat ja että 

hän pystyy soveltamaan oppimaansa tietoa.  

 

Pakollinen kurssi  
 

1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus ( PS1 )  
 

Tavoitteet    

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija    

 tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla  

 ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa  

 tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä 

osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla 

 ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla 

omaa opiskeluaan   

 osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää 

itseään ryhmän jäsenenä. 
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Keskeiset sisällöt   

 psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodos-

tuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen 

 psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologi-

sia ja sosiaalisia tekijöitä 

 oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia 

 sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit   

 

 

Syventävät kurssit  

 

2. Ihmisen psyykkinen kehitys ( PS2 )  

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija    

 ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia 

tekijöitä ja näiden keskinäistä riippuvuutta 

 tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan 

elämäänsä 

 ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan monimuotoisena koko elämän ajan  

 ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voi-

daan vaikuttaa   

 ymmärtää, miten psyykkistä kehitystä tutkitaan.   

 

Keskeiset sisällöt   

 

 yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa 

 psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa 

 psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston 

kehitykseen 

 sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä 

 psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen 

 psyykkisen kehityksen tutkiminen  

 

 

3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet ( PS3 )    

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toi-

minnan periaatteita  

 ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta 

 ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan periaatteita sekä niiden yhteyden kognitiivisiin 

perustoimintoihin 

 tietää, miten kognitiivisia perusprosesseja ja hermoston toimintaa tutkitaan 

 perehtyy tarkemmin yhteen neurologiseen häiriöön ja sen kuntoutukseen ja    esitelmöi siitä muil-

le. 

 

Keskeiset sisällöt    

 kognitiiviset perusprosessit 

 vireystilan säätely, nukkuminen ja uni 

 hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimin-

toihin 
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 kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus 

 kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia 

 

 

4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4) 

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen ohjauksen että tiedostamattomien tekijöiden 

vaikutuksen alaista 

 tutustuu motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja tietää, miten ihmisen motivaatiota ja emoo-

tioita koskeva tutkimustieto syntyy niiden pohjalta  

 ymmärtää, miten motivaatio, emootiot ja kognitiiviset toiminnot muodostavat dynaamisen toimin-

taa ohjaavan kokonaisuuden 

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

 ymmärtää tietoisuuden, ajattelun ja kielen merkityksen ihmisen toiminnassa 

 ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja kehittä-

mismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta.  

  

Keskeiset sisällöt   

 eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen 

 tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys 

 motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus 

 motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnas-

sa 

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

 motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tuntei-

den biopsykologinen perusta 

 korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko   

 

 

5.  Persoonallisuus ja mielenterveys ( PS5 )  

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää persoonallisuuskäsitteen laaja-alaisuuden ja tietää, millaisin tutkimusmenetelmin per-

soonallisuutta koskeva tieto on syntynyt 

 ymmärtää erilaisia lähestymistapoja persoonallisuuden kuvaamiseen  

 ymmärtää mielenterveyden määrittelyn vaikeuden sekä sen, miten psyykkiset, biologiset, sosiaali-

set ja kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä mielenterveyteen 

 tietää keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden erilaisia hoitomuotoja  

 tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja. 

 

Keskeiset sisällöt  

 persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identiteetti 

 persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista 

 persoonallisuuden tutkiminen 

 mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt 

 psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa 

 psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen  

 

Koulukohtainen syventävä kurssi 
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6. Minä, me ja muut ( PS6 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 ymmärtää sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkeyden ihmisen minäkäsityksen muodostumisessa ja 

ihmisten välisissä suhteissa 

 tutustuu sosiaalipsykologiaan psykologian ja sosiologian yhdistävänä tieteenalana 

 perehtyy viestintään ja tarkastelee kriittisesti median mm. mainonnan vaikutuskeinoja 

 ymmärtää ryhmän toiminnan pelisääntöjä ja tarkastelee myös omaa sosiaalista kompetenssiaan 

 tutustuu sosiaalipsykologiseen tutkimukseen ja pyrkii itse tekemään suppeahkon tutkimuksen jos-

takin sosiaalipsykologian aiheesta. 

 

Keskeiset sisällöt 

 sosiaalipsykologinen tutkimus 

 minuuden kehittyminen vuorovaikutuksessa muiden kanssa 

 viestintä,  kommunikaatio ja sosiaalinen pätevyys 

 arvot ja asenteet 

 roolit ja ryhmän toiminta 

 valta ja johtajuus 
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7.2.18. Musiikki ( MU ) 

 

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musii-

kinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen mu-

siikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija 

oppii ymmärtämään musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Tehtävänä on tarjota elä-

myksiä, taitoja ja tietoja, jotka lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä ja rohkaisevat häntä elinikäiseen 

musiikin harrastamiseen.  

 

Musiikinopetuksessa on keskeistä opiskelijan oma ilmaisu, luovuus, vuorovaikutustaidot ja myönteiset 

kokemukset. Musiikillinen osaaminen, ajattelu ja kyky oman toiminnan arviointiin kehittyvät vuorovaiku-

tuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaa-

lisia ja kommunikaatiotaitoja. 

  

Musiikin tuottaminen – laulaminen, soittaminen ja musiikillinen keksintä – ja kuunteleminen ovat ope-

tuksen keskeisiä sisältöjä. Oppisisältöjen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilainen suuntau-

tuminen ja lähtötaso. Musiikin kursseilla pyritään tarjoamaan jokaiselle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä.  

 

Taideaineena musiikki tukee ja luo koulun kulttuuritoimintaa. Se on tärkeä osa koulun juhlia ja muita ta-

pahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kult-

tuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuorovaikutusta. Opiskelija saa 

valmiuksia taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen 

musiikin alalla ja median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun.  

  

Opetuksen tavoitteet 

 

Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

 tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja kykenee arvioimaan sitä sekä oppii arvostamaan erilaisia 

käsityksiä musiikista 

 oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen  

 kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myös musisoidessaan  

 syventää tietojaan musiikin eri tyyleistä, lajeista ja historiasta  

 tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään musiikkikulttuurien monimuo-

toisuutta ja toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa  

 oppii ymmärtämään musiikin ja äänen merkitystä mediassa  

 osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa  

 osaa asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita ja arvioida niiden toteutumista.  

   

Arviointi 

 

Musiikinopetus tarjoaa samanaikaisesti useita tapoja kehittää opiskelijoiden muusikkoutta ja musiikillista 

osaamista. Kukin opiskelija syventää musiikillisia valmiuksiaan sekä itsenäisesti että yhdessä ryhmän 

kanssa. Nämä musiikinopiskelun erityispiirteet edellyttävät jatkuvaa ja monipuolista arviointia, jolla 

suunnataan ja tarkennetaan oppimisprosessin kulkua. Arviointi tukee myönteisesti opiskelijan musiikillis-

ta edistymistä ja hänen musiikkisuhteensa syventymistä. Arviointi kohdistuu koko musiikinopiskelun pro-

sessiin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan 

lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Opiskelijan 

itsearviointi on olennainen osa arviointia. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa kou-

lussa, ei hänen musikaalisuuttaan.  
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Pakolliset kurssit 

 

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 vuorovaikutukselle. Hän tut-

kii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttä-

jänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija 

kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin 

peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäris-

töään ja perehtyy kuulonhuoltoon.  

 

2. Moniääninen Suomi ( MU2 )  

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuu-

rista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja oppii ymmärtä-

mään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen taide-

musiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, 

erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman ilmaisun sekä kuuntelu- ja 

kommunikointivalmiuksien kehittämiseen. Sisällöt edustavat eri musiikinlajeja kuten populaari-, taide- ja 

perinnemusiikkia.  

   

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

 

3. Ovet auki musiikille ( MU3 )  

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuu-

reja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikin-

lajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan. Kurssilla 

työskentely painottuu yhteismusisointiin. 

 

4. Musiikki viestii ja vaikuttaa ( MU4 ) (toteutetaan vuorovuosin MU5 kanssa) 

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taide-

muodoissa ja mediassa. Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, 

joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Sisältöjen 

tarkastelussa ja työskentelytavoissa painottuu monipuolisuus. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoi-

malla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia.  

 

5. Musiikkiprojekti ( MU5 ) (Toteutetaan vuorovuosin MU4 kanssa) 

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti mu-

siikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla 

esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti.  
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7.2.19. Kuvataide ( KU ) 

 

Johdanto 

 

Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden 

kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan 

ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa 

opiskelijalle mahdollisuuden taiteesta nauttimiseen, onnistumisen kokemuksiin ja itselle tärkeiden asioi-

den ilmaisemiseen. Opetuksessa tuetaan opiskelijan mielikuvituksen, luovan ajattelun ja assosiaatiokyvyn 

kehittymistä. Opiskelijaa ohjataan pohtimaan ja perustelemaan esteettisiä ja eettisiä arvovalintojaan 

omassa elämässä, kuvataiteessa, mediassa ja kulttuuriympäristössä. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, 

että opiskelija ymmärtää taiteen merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Opetuksessa syven-

netään visuaalisen kulttuurin yleissivistyksen perusteet ja luodaan riittävät edellytykset jatko-opinnoille.  

 

Opetuksen sisältöjä ovat kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, 

ympäristön suunnittelu, arkkitehtuuri ja muotoilu sekä median visuaaliset tekstit.  

 

Opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon, jossa taidolliset ja tiedolliset sisällöt täydentävät 

toisiaan. Oppisisällöistä rakennetaan teemallisia kokonaisuuksia ja opetuksessa tehdään yhteistyötä eri 

taiteen- ja tieteenalojen kanssa. Opetuksen lähtökohtana on opiskelijan oma kokemus, jonka pohjalta 

opiskelija toteuttaa monipuolisia kuvien tuottamis- ja tulkintaprosesseja. Oppiaineiden välistä yhteistyötä 

tehdään kouluympäristön viihtyvyyden ja kulttuuritoiminnan lisäämiseksi. Opiskelija hankkii projekti- ja 

kulttuuriosaamista työskennellessään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. 

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

 oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja arvottamaan kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria 

omassa elämässään ja yhteiskunnassa 

 tuntee kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin keskeisiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä taideteosten, 

visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin 

kuvailussa 

 harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin sekä yhteistyöhön 

 oppii valitsemaan ja käyttämään tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja, tekniikoita ja välineitä 

kuvallisessa ilmaisussaan 

 tuntee nykytaidetta ja kuvataiteen historiaa 

 ymmärtää mediakulttuuria ja sen vaikutusta ihmiseen ja yhteiskuntaan 

 oppii mediatuotannon visuaalisen sisällön suunnittelua, tuottamista ja esteettistä arviointia ja osaa 

soveltaa mediateknologiaa omassa kuvallisessa työskentelyssään 

 tuntee arkkitehtuurin, muotoilun ja esinekulttuurin visuaalista kieltä ja historiaa 

 tiedostaa oman toimintansa vaikutukset luontoon, kulttuurimaisemaan, rakennettuun ympäristöön 

ja niitä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon 

 osaa käyttää ja arvostaa kulttuuripalveluja.  
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Pakolliset kurssit 

 

 

1. Minä, kuva ja kulttuuri ( KU1 )   

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja perusteita. Kurssilla opi-

taan itseilmaisua, omien tunteiden ja näkemyksien välittämistä kuvataiteen keinoin sekä kannustetaan te-

kemään omakohtaisia ratkaisuja. Tavoitteena on, että taiteen käsitteistö tulee tutuksi omien ja muiden 

opiskelijoiden kuvia arvioitaessa. Kurssilla opitaan tarkastelemaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä kriitti-

sesti ja tulkitsemaan niiden sisältöjä, muotoja ja merkityksiä yksilön ja yhteiskunnan kannalta sekä sovel-

tamaan oppimaansa omassa työskentelyssään. On tärkeää, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun 

visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa. 

 

Keskeiset sisällöt 

 mitä taide on: taide yksilön ja yhteiskunnan kannalta ja erilaiset taidekäsitykset 

 kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa  

 taide kulttuurin tulkkina: helsinkiläinen identiteetti, suomalaisuus, pohjoismaisuus, eurooppalai-

suus ja Euroopan ulkopuolisia kulttuureita  

 oma kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen työskentely, digitaalisen ku-

van käyttötapoja 

 kuvan rakentamisen keinot: sommittelu, muoto, väri, liike, tila ja aika 

 kuvan tulkinta ja analysointi kuvallisin ja sanallisin keinoin, analysointitapoihin, kuten formalisti-

seen, semioottiseen, ikonografiseen ja reseptioanalyyttiseen tulkintaan tutustuminen  

 

 

2. Ympäristö, paikka ja tila ( KU2 )   

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, ilmaisutapoja, materi-

aalituntemusta, estetiikkaa ja suunnitteluprosesseja. Opiskelija pystyy havainnoimaan ja tarkastelemaan 

ympäristönsuunnittelua ja muotokieltä eri näkökulmista: esteettisen, eettisen sekä sosiaalisesti ja kulttuu-

risesti kestävän kehityksen kannalta. Tavoitteena on oppia tarkastelemaan ympäristöä luonnonvaraisena, 

rakennettuna, sosiaalisena ja psyykkisenä ilmiönä sekä kulttuurisena viestinä. Opiskelija oppii ymmärtä-

mään ympäristösuunnittelun ja yhteisö- ja ympäristötaiteen osana visuaalista kulttuuria. 

 

Keskeiset sisällöt   

 tila käsitteenä ja sen kokeminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana 

 arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteitä: mittakaava, liike, tila, suhdejärjestelmät, rakenne, vä-

rit, muodot ja materiaalit, viihtyminen 

 maisema, rakennus, esine ja taideteos materiaalisena, henkisenä, esteettisenä ja oman aikansa kult-

tuurihistoriallisena viestinä  

 arkkitehtuuri ja muotoilu kulttuurisesti kestävän kehityksen ja talouselämän näkökulmasta sekä 

Helsingin rakennushistorian vaiheita  

 mallintaminen, havainnekuvat, pienoismallit ja materiaalikokeilut 
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Syventävät kurssit  

 

3. Media ja kuvien viestit ( KU3 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii erittelemään ja tulkitsemaan median kuvaaman maailman 

suhdetta kulttuuriin ja todellisuuteen ja ymmärtää taiteen vaikutuskeinoja laaja-alaisesti. Kurssilla käyte-

tään erilaisia kuvia ja tekniikoita eri viestintäympäristöissä itseilmaisun välineenä, jotta opiskelija oppisi 

analysoimaan ja kehittämään omaa mediasuhdettaan.  

 

Keskeiset sisällöt  

 kuva mediassa: kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, www-

sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu 

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

 mediakuvien aatekriittinen ja kulttuurinen tarkastelu eri aikoina, paikoissa ja osakulttuureissa  

 valokuva taiteena ja mediassa 

 elokuva ja video: perinteinen ja uudistuva kuvakerronta 

 visuaalisuus tuotteistamisessa ja tuotemerkkien luomisessa  

 

Taiteen kuvista omiin kuviin ( KU4 )   

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pystyy hahmottamaan kuvataiteen historian pääpiirteitä teemallises-

ti ja kronologisesti. Ymmärtää kuvataiteen ilmaisutapojen ja sisältöjen kulttuuri- ja aikasidonnaisuuden. 

Opiskelija käyttää omassa ilmaisussaan hyväkseen taiteen tuntemustaan ja oppii työskentelemään itsenäi-

sesti sekä harjaantuu pohdiskelevaan, sanalliseen itsearviointiin. Oppii hyödyntämään Helsingin taidemu-

seoiden tarjontaa. 

 

Keskeiset sisällöt  

 taidekuvan tulkinta ja analyysi kuvin ja sanoin  

 eri aikakausien kulttuuristen merkitysten ja käsitysten ilmeneminen kuvataiteessa   

 aiheen kehittely ja luonnostelu osana taiteellista luomisprosessia 

 kuvan sisältö ja muoto taiteilijan ja kulttuurin viestinä, sommittelun pääalueita: väri, valo, varjo ja 

liike sekä illusorisuus ja kolmiulotteisuus sekä pinnan rakenne ja materiaali   

 

Nykytaiteen työpaja  ( KU5 )  

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii seuraamaan ja arvioimaan nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä. 

Opiskelija rohkaistuu tutkimaan, havainnoimaan ja oivaltamaan visuaalisia merkityksiä ympäristössä sekä 

soveltamaan havaintojaan omassa ilmaisussaan. Keskeisenä tavoitteena on, että nykytaiteen keinot ja 

työskentelymuodot sekä prosessinomainen työskentely tulee tutuksi.  

 

Keskeiset sisällöt  

 mitä nykytaide on: nykytaiteen taustalla vaikuttavat ilmiöt ja erilaiset taidekäsitykset 

 nykytaide ja kulttuurien välinen vuorovaikutus, visuaaliset alakulttuurit sekä tutustuminen Helsin-

gin nykytaiteen museoon Kiasmaan 

 taiteiden väliset projektit koulussa tai koulun ulkopuolella 

 visuaaliset ammatit yhteiskunnassa ja taidealan organisaatioita 

 oman produktion toteuttaminen  

 

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit: 
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Maalauspaja ( KU6 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan erilaisia maalausmateriaaleja ja -tekniikoita sekä 

löytämään omat vahvuutensa ilmaisussa. Opiskelija tutustuu maalaustaiteeseen erilaisten esimerkkien se-

kä näyttelykäynnin kautta ja osaa hyödyntää näkemäänsä omissa kuvissaan. 

 

Keskeiset sisällöt 

 akvarellimaalauksen välineet ja tekniikat 

 öljyvärimaalauksen perusteisiin tutustuminen 

 väriopin ja sommittelun syventäminen 

 muihin maalausmenetelmiin tutustuminen 

 

Arviointi ja kurssien suorittaminen 

 

Kuvataiteen arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Arvioinnin tulee antaa tietoa opiskelijan edis-

tymisestä ja samalla kannustaa häntä ilmaisemaan itseään rohkeasti luottaen omaan kuvalliseen ilmai-

suunsa. Kuvataideopetuksen tulee kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja. Arvioinnin kohteina ovat työ-

prosessit, työskentelyn tulokset, sisällölliset, ilmaisulliset ja tekniset taidot ja kyky soveltaa teoriatietoa 

omassa ilmaisussaan. Kuvataidekurssien arvioinnissa otetaan huomioon kuvalliset ja kirjalliset yksilö- ja 

ryhmätehtävät, luonnokset, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja yleinen aktiivisuus. 

 

Kaikki kurssit arvioidaan numeroin (paitsi jos suoritetaan vain yksi pakollinen kurssi, opiskelija voi valita 

pelkän suoritusmerkinnän S). Kuvataiteen kurssien suoritusjärjestys on pakollisten kurssien suorituksen 

jälkeen vapaa. Kursseja voi suorittaa itsenäisesti ainoastaan jos opiskelijalla on siihen tarvittavat valmiu-

det ja taidot, jotka kuvataideopettaja arvioi. Kuvataiteen lukiodiplomin arvioinnissa noudatetaan Opetus-

hallituksen antamia ohjeita. 

 

7. Kuvataiteen lukiodiplomikurssi ( KU7 ) 

 

Tavoitteet  

 

Opiskelijan motivoituminen pitkäaikaiseen näyttöön ja itsenäiseen työskentelyyn kuvataiteen alueella. 

Opiskelijan oman taiteellisen ilmaisun kehittyminen.   

 

Sisältö ja toteutus 

 

Kuvataiteessa näytön kesto on 38 tuntia (1 kurssi). Lisäksi opiskelijan näyttöön (teos) liittyy portfolion 

teko sekä koesuoritus. Opiskelija voi suorittaa kuvataiteen lukiodiplomin suoritettuaan vähintään neljä lu-

kion kuvataiteen kurssia. Vuosittain vaihtuvat  valtakunnalliset tehtävät, joista opiskelija valitsee yhden, 

toimitetaan kouluille Opetushallituksesta. 

 

Lukiodiplomikurssista  2 tuntia on varattu henkilökohtaisen työsuunnitelman tekoon ja ohjeistukseen yh-

dessä opettajan kanssa, 32 tuntia opettajan valvomaan itsenäiseen työskentelyyn ja 4 tuntia kokeen suorit-

tamiseen. Kurssilla käytettävät materiaalit opiskelija kustantaa itse. 
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Arviointi 

 

Lukiodiplomin suorituksen arvioi lukion opettaja, jonka tulee olla muodollisesti kelpoinen.Oman opetta-

jan lisäksi arviointiin osallistuu toinen arvioitsija, jonka tulee olla kyseisen alan asiantuntija. Lukiodiplo-

mikurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S.  

 

Lukiodiplomitodistuksen arviointiasteikko on 1-5, jonka lisäksi annetaan sanallinen arviointi. Lukiodip-

lomitodistus on päättötodistuksen liite ja se merkitään kohtaan lisätietoja. 

 

Opiskelijan pyynnöstä arvosana voidaan jättää merkitsemättä päättötodistukseen. Opiskelijalla on ar-

vosanankorotusmahdollisuus, mutta tällöin yksityisoppilaana. Mahdolliset valitukset arvosanasta on toi-

mitettava lääninhallituksen käsiteltäviksi. 

 

Lukiodiplomien tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoisia ja niiden arvioinnin tulee noudattaa kuvatai-

teen lukiodiplomeille määriteltyjä arviointikriteerejä. 

 
 

8. Graafisen suunnittelun perusteet (KU 8) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on tutustua graafisen suunnittelun perusteisiin ja visuaalisen viestinnän perusteiden 

hallintaan. Kurssilla tutustutaan sommitteluun ja typografiaan graafisen viestinnän osana. Tavoitteena on 

tehdä mainos- ja markkinointimateriaalia asiakaslähtöisesti. Mikäli mahdollista, opiskelijoiden töitä käy-

tetään koulun sisäisessä tai ulkoisessa markkinoinnissa.  

 

Keskeiset sisällöt 

- Visuaalisen viestinnän merkitys 

- Graafisen suunnittelun perusteiden hallinta viestinnän näkökulmasta 

- Typografian merkitys painettavissa tuotteissa 

- Tuotemerkit, brändit, logot 

- Kriittinen ajattelu mainosmaailmaa kohtaan 

- Värioppi, sommittelu, piirtäminen, valokuvaus, kuvankäsittely ja taitto 
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7.2.20. Liikunta  ( LI ) 

 

Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa 

ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Liikunnan 

myönteiset kokemukset vahvistavat psyykkistä vireystilaa ja jaksamista koulutyössä. Liikunnassa opiske-

lija ilmaisee itseään ja kokee elämyksiä. Se on toiminnallinen oppiaine, jossa kehitetään opiskelijoiden 

fyysis-motorisia ominaisuuksia sekä tuetaan heidän tasapainoista kasvuaan ja kehitystään. Liikunnan 

avulla vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja yhteenkuuluvuutta, ohjataan vastuullisuuteen ja reilun pelin hen-

gen ymmärtämiseen sekä hyviin tapoihin. Liikunnanopetus tukeutuu eettiseen ja esteettiseen arvopohjaan.  

  

Fyysisen kunnon harjoittamisen ja seurannan avulla opiskelijaa ohjataan ymmärtämään hyvän kunnon 

merkitys jaksamiselle ja työkyvylle. Monipuolisella liikunnan opetuksella luodaan valmiuksia omaehtoi-

seen liikunnan harrastamiseen.  

 

Liikuntaa opetetaan monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet. Opetusjärjeste-

lyinä käytetään yksilö-, pienryhmä- sekä ryhmäopetusta. Suomalaisen liikuntakulttuurin perinteet otetaan 

huomioon valittaessa liikuntamuotoja. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille opetusta eriytetään yksi-

löllisten tarpeiden pohjalta. Opetuksen toteuttamisessa otetaan huomioon turvallisuus, monikulttuurisen 

opiskelija-aineksen erityistarpeet sekä uskonnollinen vakaumus. 

 

  

Opetuksen tavoitteet 

 

Liikunnan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 kehittää taitojaan ja tietojaan eri liikuntamuodoissa 

 saa valmiuksia omaehtoiseen liikuntaharrastukseen  

 osaa arvioida omaa fyysistä kuntoaan sekä asettaa itselleen tavoitteita 

 toimii hyvien tapojen mukaisesti, noudattaa sovittuja sääntöjä sekä osaa liikkua luonnonarvoja 

kunnioittaen 

 osaa työskennellä rakentavasti, turvallisesti ja vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä. 

 

 

Arviointi 

 

Liikunnan arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, vastuullisuus ja asennoituminen sekä 

taidot, tiedot ja toimintakyky. Pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Soveltavista kursseis-

ta annetaan suoritusmerkintä.  

 

Pakolliset kurssit 

 

Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja taitoja ja tietoja sekä annetaan mahdollisuus tu-

tustua uusiin lajeihin. Tarvittaessa opetusta eriytetään opiskelijalähtöisesti. Kurssien suunnittelussa tulee 

ottaa huomioon vuodenajat niin, että pakollisten kurssien aikana pyritään harjoittamaan kesä- ja talvilii-

kuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa. Opetuksessa tulee korostaa liikunnan vaikutusta terveyteen ja hyvin-

vointiin. Opiskelussa huomioidaan turvallisuus ryhmiä muodostettaessa. 

 

1. Taitoa ja kuntoa ( LI1 )  

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 jatkaa perusopetuksessa opittujen liikuntataitojen syventämistä ja harjoittamista 

 saa ohjausta monipuoliseen liikuntaan 

 saa myönteisiä liikuntakokemuksia 

 tutustuu mahdollisuuksien mukaan uusiin liikuntalajeihin 
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 ymmärtää monipuolisen fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteet ja toimii terveyttä, hyvinvoin-

tia ja turvallisuutta edistävästi.  

 

Keskeiset sisällö:  

 fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi 

 lihashuolto ja rentoutus 

 sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit 

 voimistelu eri muodoissaan 

 tanssi eri muodoissaan 

 talviliikunta 

 uinti ja vesipelastus 

 yleisurheilu 

 suunnistus ja luontoliikunta 

 

2. Liikuntaa yhdessä ja erikseen  ( LI2 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 monipuolistaa lajitaitojaan ja -tietojaan 

 saa perustiedot kunto-ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen 

 saa ohjausta henkilökohtaisen, terveyttä edistävän liikuntaharrastuksen aktivoimiseen 

 oppii vastuulliseen toimintaan itsenäisesti ja ryhmässä 

 oppii arvostamaan ja ylläpitämään terveyttä ja työkykyä 

 kehittyy sosiaalisessa kanssakäymisessä.  

 

Keskeiset sisällöt  

 fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus 

 sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit 

 voimistelu eri muodoissaan 

 tanssi eri muodoissaan 

 talviliikunta 

 kuntouinti ja vesiliikunta  

 luontoliikunta 

 jokin uusi liikuntalaji 

 

Syventävät kurssit 

 

Kurssien tavoitteena on opiskelijalähtöisyyden korostuminen, yhteistoiminnallisuuden edistäminen ja 

koulun yhteishengen vahvistaminen. Syventävien kurssin sisältöjen tarkentaminen tapahtuu opiskelijoi-

den kanssa yhdessä.  

 

3. Virkisty liikunnasta  ( LI3 ) 

 

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksel-

listen liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. Opettaja tar-

kentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön. 

 

4. Yhdessä liikkuen  ( LI4 ) 

 

Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painottuu opiske-

lijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin sisältönä ovat vanhat tanssit tai jokin muu yhdessä toteutettava liikun-

ta. 
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5. Kuntoliikunta  ( LI5 ) 

 

Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seu-

raaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Opiskelijat laativat henkilö-

kohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Opettaja tarken-

taa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.     

 

6. Palloilu ( LI6 ) 

 

Kurssin tavoitteena on tutustua ammattivalmentajien opastuksella yhdessä sovittuihin palloilulajeihin ja 

syventää osaamista myös taktisella osa-alueella.  

 

Soveltava kurssi 
 

7. Hiihtokurssi  ( LI7 ) 

 

Kurssin tavoitteena on edistää perinteisen maastohiihdon ja laskettelun harrastamista, Pohjois-Suomen 

tuntemusta, sosiaalisia taitoja sekä painottaa yhteisvastuullisuutta tavoitteiden saavuttamisessa mm. va-

rainhankinnassa ja kurssiohjelman toteutuksessa. Kurssin toteutus ja sisältö suunnitellaan vuosittain opis-

kelijoiden kanssa yhteistyössä. 

 

Toteutuneet sisällöt: 

 

 Maastohiihto 

 Laskettelu 

 Lumikenkäsafari 

 Kemin Lumilinna 

 Porofarmiin tutustuminen 

 Lapin elämykset 
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7.2.21. Terveystieto ( TE ) 

 

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoitus on edistää terveyttä, 

hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Tämä osaaminen ilmenee tiedollisina, sosiaalisina, tun-

teiden käsittelyä ohjaavina, toiminnallisina, eettisinä sekä tiedonhankintavalmiuksina. Terveysosaamiseen 

kuuluu valmius ottaa vastuuta oman ja toisten terveyden edistämisestä. Lukion terveystiedon opetuksessa 

terveyttä ja sairautta sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan yksilön, 

perheen, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.  

 

Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena työ- ja toimintakykynä. Lukion terveystie-

don opiskelussa terveyteen ja sairauksiin liittyviä ilmiöitä tarkastellaan tutkimus- ja kokemustiedon avul-

la. Tärkeää on myös terveyttä koskeva arvopohdinta.  

 

Pakollisen kurssin aikana opiskelija perehtyy terveyteen ja sairauksiin vaikuttaviin tekijöihin kansantau-

tien ja yleisimpien tartuntatautien ehkäisyn sekä työ- ja toimintakyvyn edistämisen näkökulmasta. Kes-

keistä on myös itsehoitovalmiuksien kehittäminen. 

 

Syventävillä kursseilla perehdytään seikkaperäisemmin nuoren arkielämässään tarvitsemiin terveysresurs-

seihin, terveystottumuksiin ja selviytymisen keinoihin sekä terveyskysymysten käsittelyyn vastuullisen 

aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmasta. Terveyteen ja sairauksiin liittyviä tekijöitä ja niihin vaiku-

tusmahdollisuuksia tarkastellaan tutkimuksen, terveydenhuollon ammattikäytäntöjen, palvelujen käytön 

sekä historiallisen ja yhteiskunnallisen kehityksen näkökulmasta.  

 

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää työ- ja toimintakyvyn, turvallisuuden sekä sairauksien ehkäisyn ja terveyden edistämi-

sen merkityksen  

 osaa käyttää terveyden edistämiseen, terveyteen ja sairauteen liittyviä keskeisiä käsitteitä  

 ymmärtää sairauksien, erityisesti kansantautien ja tartuntatautien, ehkäisyn merkityksen ja tuntee 

niiden keskeisiä ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksia yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta  

 pohtii terveyttä koskevia arvokysymyksiä ja osaa perustella omia valintojaan ja oppii arvostamaan 

terveyttä voimavarana sekä edistämään terveyttä 

 tuntee kansanterveyden historiallista kehitystä ja väestöryhmien välisten terveyserojen syntyyn 

vaikuttavia tekijöitä 

 tuntee terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalveluja sekä kansanterveyteen liittyvää kansalaistoi-

mintaa  

 perehtyy terveyttä koskevan tiedon hankintamenetelmiin sekä osaa kriittisesti arvioida ja tulkita 

terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa ja erilaisia terveyskulttuuriin liittyviä ilmiöitä.  

 

Arviointi 

 

Arvioinnissa korostetaan terveyttä ja sairautta koskevan tiedon ymmärtämistä ja soveltamista. Huomio 

kiinnitetään siihen, miten opiskelija osaa käyttää ja yhdistää erilaisiin lähteisiin perustuvaa tietoa. Arvi-

oinnin kohteena on opiskelijan valmius terveyttä ja sairautta koskevaan eettiseen arvopohdintaan ja taito 

perustella omia terveysvalintoja sekä taito arvioida yhteisössä tehtyjä terveyttä ja sairautta koskevia rat-

kaisuja. Terveystiedon arvioinnissa voidaan käyttää kurssikokeita, yksilö- ja ryhmätehtäviä, esitelmiä, 

pienimuotoisia kartoituksia, tutkimuksia ja tutkielmia sekä toiminnallisia tehtäviä.  
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Pakollinen kurssi  
 

1.  Terveyden perusteet ( TE1 )  

 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

 tuntee fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn sekä työ- ja muuhun turvallisuu-

teen vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista omassa elämäntavassaan ja ympäristös-

sään  

 tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien ehkäisyn merkityksen yksilön ja yhteiskunnan nä-

kökulmasta sekä oppii pohtimaan niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja yhteiskunnassa 

 tunnistaa terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä  

 osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskulttuuriin 

ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä terveysnäkökulmasta  

 tuntee keskeiset terveys- ja sosiaalihuollon palvelut.  

 

Keskeiset sisällöt   

 työ- ja toimintakykyyn sekä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä: ravitsemus, uni, lepo ja kuormi-

tus, terveysliikunta, mielenterveys, sosiaalinen tuki, työhyvinvointi, työturvallisuus, turvallisuus 

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 niihin 

vaikuttaminen 

 sairauksien ja vammojen itsehoito, ensiapu ja avun hakeminen 

 terveyserot maailmassa, terveyseroihin vaikuttaviin tekijöihin tutustuminen  

 terveystietojen tiedonhankintamenetelmiä sekä terveyttä koskevan viestinnän, mainonnan ja 

markkinoinnin kriittinen tulkinta  

 terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelujen käyttö, kansalaistoiminta kansanterveystyössä 

 

 

Syventävät kurssit 

       

2.  Nuoret, terveys, ja arkielämä ( TE2 )  

 

Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja selviytymi-

sen keinojen osalta. Eri sisältöalueiden avulla tarkastellaan terveysongelmia selittäviä kulttuurisia, psyko-

logisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden tulkintoja. Lisäksi perehdytään käsitykseen itsestä ja muista 

fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Erityisesti korostetaan terveyden ylläpitoon liittyvää vas-

tuullisuutta. Työskentelyssä korostuvat arvopohdinta, yksilö- ja ryhmäharjoitukset, draama ja sosiaalisten 

taitojen harjoittelu sekä keskustelu- ja argumentaatiotaitoja kehittävät työmuodot.  

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

 oppii tarkastelemaan elämäänsä aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmasta 

 osaa pohtia ja tarkastella terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja ja arvostuksia  

 osaa perustella omia valintojaan terveyden näkökulmasta ja arvioida elämäntapaan ja ympäristöön 

liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille 

 osaa kuvata koettua terveyttä ja terveysongelmia selittäviä ilmiöitä ja niiden erilaisia tulkintoja.  

 

 

Keskeiset sisällöt   

 itsetuntemus, aikuistuminen, sosiaalisen tuen merkitys perheessä ja lähiyhteisössä 

 vanhemmuuteen ja perhe-elämään valmentautuminen 

 elämänilo, mielenterveyden ylläpitäminen ja jaksaminen, masennuksen ja kriisien kohtaaminen  
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 ruuan terveydelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset merkitykset sekä painonhallinta, terveyslii-

kunta, 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 sekä globaalisesta näkökulmasta  

 

3.  Terveys ja tutkimus ( TE3 )  

 

Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttaviin historiallisiin tekijöihin ja näkökulmiin, terveyden ja sai-

rauden tutkimiseen sekä kuolleisuuteen ja sairastavuuteen liittyviin kehityslinjoihin. Kurssilla käsitellään 

myös terveydenhuollossa ja itsehoitona toteutettaviin tavallisimpiin tutkimuksiin, niiden tulosten tulkin-

taan ja johtopäätöksiin. Lisäksi perehdytään pakollisen kurssin tavoitteita syventäen terveydenhuollon eri 

käytäntöihin, terveyspalvelujen tarjontaan sekä yksilön asemaan terveyden- ja sairaudenhoidossa. Työs-

kentelyssä korostuvat toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen ja vierailukäynnit.  

 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 osaa pohtia kansanterveystieteen ja ehkäisevän terveydenhuollon kehityksen päälinjoja kansalli-

sesti ja maailmanlaajuisesti 

 osaa hankkia, arvioida ja tulkita terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimus- ja arkitietoa  

 toteuttaa pienimuotoisia terveys-/terveyskäyttäytymiskartoituksia omassa opiskeluympäristössään  

 osaa käyttää terveydenhuollon palveluja sekä tuntee asiakkaan ja potilaan oikeudet   

 osaa pohtia ja arvioida teknologisen kehityksen merkitystä terveyden ja turvallisuuden näkökul-

masta.  

 

Keskeiset sisällöt   

 terveyden edistämiseen, sairauksien tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyviä eri aikakausien mene-

telmiä  

 terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden tutkiminen: fyysisen ja psyykkisen työ- ja toimintaky-

vyn mittaaminen, ergonomiamittaukset, työhyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät  

 terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen käytäntöjä, asiakkaan ja potilaan oikeudet 

 tutkimustiedon ja median terveydestä välittämien mielikuvien kriittinen lukutaito, medikalisaatio  

 terveystottumusten arvioiminen ja seuranta sekä tutkimusten tekeminen 
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7.2.22. Opinto-ohjaus ( OP ) 

 

Lukion opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa hänen opinnoissaan koko lukion ajan. Opinto-

ohjaaja huolehtii siitä, että opiskelijalla on riittävästi tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jat-

ko-opintoihin ja työelämään. 

 

Valinta –ja opiskeluongelmissa sekä päätöksentekotaitojensa kehittämisessä opiskelijoiden tulee saada 

henkilökohtaista tai pienryhmäohjausta. 

 

Opinto-ohjaajalla on päävastuu toiminnan organisoimisesta, mutta jokainen opettaja on oman aineensa 

osalta myös ohjausvastuussa. Myös ryhmänohjaaja vastaa osaltaan ohjauksen toteutumisesta, lähinnä 

kurssikertymien seurannan muodossa. 

 

Opinto-ohjauksen tavoitteet 

 

Opiskeluun liittyen 

 opiskelijan itsenäisyys ja vastuullisuus 

 opinto-ohjelman suunnittelu 

  nuoren tukeminen koko opiskelun ajan 

 ylioppilastutkintorakenteen ja käytäntöjen hallinta 

 

Jatko-opintoihin ja urasuunnitteluun liittyen 

 eri tietolähteisiin tutustuminen ja niiden itsenäinen käyttö 

 itsetuntemus ja itsearviointi 

 omien vahvuuksien löytäminen 

 tutustuminen jatkokoulutuspaikkoihin, hakumenettelyyn sekä opintotukiin 

 päätöksentekotaidot 

 

Työelämään liittyen 

 tiedon välittäminen työ- ja elinkeinoelämästä sekä yrittäjyydestä 

 opintokäynnit erilaisissa yrityksissä 

 tutustuminen erilaisiin ammatteihin ja tämän päivän työelämän vaatimuksiin 

 opiskelumahdollisuudet ja työskentely ulkomailla 

 

Arviointi 

 

Opinto-ohjaus arvioinnin perusteena ovat opiskelijan taito osata käyttää ja toteuttaa omassa opiskelussaan 

niitä tietoja ja kokemuksia, joita hän opinto-ohjauksessa prosessoinut. Opiskelija pitää omasta opiskelus-

taan ajan tasalla olevaa portfoliota, johon hän kerää opintosuorituksistaan mm. jaksoarvostelut, erilaiset 

raportit mm. studiamessuilla  sekä opiskelijaa itseään kiinnostavassa jatko-opintopaikassa laaditut sekä 

ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumislomakkeet ja opiskelumuutokset.   

 

Pakollinen kurssi 

 

1. Koulutus, työ ja tulevaisuus ( OP1 ) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 pystyy mahdollisimman nopeasti orientoitumaan lukio-opiskeluun 

 laati itselleen sopivan aikataulun ja sitoutuu siihen 

 tietää työelämästä keskeiset asiat 

 ymmärtää ylioppilastutkinnon rakenteen ja käytännön järjestelyt 

 osaa suunnitella omien vahvuuksiensa mukaan itselleen sopivan jatko-opintotason 

 tutustuu itsenäisesti itseään kiinnostavaan jatko-opiskelualaan  
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Keskeiset sisällöt 

 opintojen rakentuminen ja omien opiskelutaitojen kehittäminen 

 työelämätietous 

 ylioppilastutkinto 

 yksittäisten arvosanojen suorittaminen muissa toisen asteen oppilaitoksissa 

 ammatillinen suuntautuminen ja jatko-opintojen pohtiminen 

 omien vahvuuksien tunteminen 

 ongelmatapauksissa oikean avun hakeminen 

 jatko-opintoihin hakeutuminen 

 työelämään hakeutuminen 

 armeijan hyödyntäminen opiskelussa 

 

Tämän kurssin sisältöihin integroituu hyvin aihekokonaisuuksista aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 

mm. työnhaku, ajankohtaisten työnhakupalstojen ja nettisivujen seuranta sekä yrittäjyyteen tutustuminen 

esim. www. nuoriyrittäjyys.fi. Teknologia ja yhteiskunta –aiheeseen tutustutaan erilaisilla yritysvierailuil-

la sekä nettisivujen ja luentojen avulla. Koulumme yritysyhteistyökumppanit   ABB Oy sekä Oy Grund-

fos Ab ovat hyviä tutustumiskohteita teknologian yrityksiin. 

 

Valtakunnallinen syventävä kurssi 

 

2. Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta ( OP2)  

 

Tavoitteet 

 opiskelijan opiskeluvalmiuksien lisääminen 

 opiskelijan itsetuntemuksen parantaminen 

 syventyminen jatkokoulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin 

 

Keskeiset sisällöt 

 yhteistyö työvoimatoimistojen, toisen asteen oppilaitosten sekä korkea-asteen oppilaitosten kanssa 

 työelämä tutuksi, henkilökohtainen käynti jossakin yrityksessä tai julkishallinnon laitoksessa 

 työ ja siihen liittyvä lainsäädäntö, työturvallisuus, ammattiyhdistystoiminta 

 opiskelu tai työ ulkomailla, hakeutuminen, opintotuki jne. 

 henkilökohtaisten vahvuuksien löytäminen 

 itsenäisiä käyntejä työelämän kannalta keskeisiin paikkoihin opiskelijan oman mielenkiinnon mu-

kaan 

 oppimispäiväkirjan laadinta 

 

Opinto-ohjaus ja aihekokonaisuudet 

 

Aihekokonaisuuksista tähän kurssiin integroituu hyvin viestintä ja mediaosaaminen. Miten opiskelija hal-

litsee vuorovaikutustaidot, pystyy hyödyntämään internetistä saatavaa tietoa ja hallitsee itsenäisesti asian 

viemisen loppuun saakka. Hyvinvointi ja turvallisuus niveltyy tähän kurssiin eli opiskelija tulee tietoisek-

si vaaratilanteista työpaikoilla, turvallisuusmääräysten noudattamisen tarpeellisuudesta ja vakuutusten 

merkityksestä. 

 

Kestävä kehitys tulee myös esille tämän kurssin puitteissa eli miten yritys on toimintastrategioissaan 

huomioinut jätteittensä lajittelun, energiansäästön, kierrätyksen mahdollisuudet jne. 
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Soveltava kurssi 

 

3. Tutor-kurssi ( OP3 )  

 

Tutortoiminta 

 

Lukion tutoreina toimivat pääsääntöisesti lukion toisen vuoden opiskelijat.. Heidät valitaan ja koulute-

taan tehtäväänsä ensimmäisen lukuvuoden lopussa. Tutorit ovat yksi ohjausryhmä, joka toimii sekä ryh-

mänohjaajien, opinto-ohjaajien ja muiden ohjausta antavien ryhmien apuna, ns.vertaistutoreina. 

 

Arviointi 

 

Tutor-kurssi arvioidaan S-merkinnällä, jonka lisäksi opiskelija saa toiminnastaan erillisen todistuksen. 

Vuosittain ainakin yksi tutor-opiskelija on palkittu stipendillä. 

 

Tavoitteet 

 

 tukea lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoita perehtymään uuteen opinahjoon 

 auttaa kesällä opiskelijoita valintojen tekemisessä 

 toimia avoimissa ovissa, messuilla ja vanhempainilloissa koulumme edustajina ja rekrytoijina 

 

Keskeiset sisällöt 

 

 mitä ohjaus on 

 koulun käytänteet, painotukset, valintakortin täyttö 

 koulun kurssiesitteen keskeiset asiat mm. arviointi, kurssikertymät 

 esiintymistaitojen merkitys ja sitoutuminen toimintaan 

 vastuullisuus 

 luottamuksellisuus 

 lukiolaiskortti ja lukiolaisten edut  

  

Aihekokonaisuuksista aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys sopii hyvin sisällöiltään tutorkurssilaisten oh-

jelmaan. He joutuvat itsenäisesti ottamaan selvää eri vaikuttamismahdollisuuksista ja eduistaan.  
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7.2.23.  Koulukohtaiset kurssit 

 
Elämyksellinen kulttuuritieto EKTv1  (”Kulttis”) 

 

Kurssi perustuu opiskelijan omaan, suoraan kulttuurielämykseen. Kurssissa käytetään hyväksi Helsingin 

laajaa ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa. Kurssin aikana käydään oopperassa, baletti-esityksessä, teatte-

rissa, klassisessa konsertissa ja jossakin kuvataidenäyttelyssä. Lisäksi opiskelijat perehtyvät johonkin 

alaan tai teokseen tarkemmin laatimalla tutkielman tai pitämällä esitelmän aiheesta. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 vahvistaa omaa kulttuuri-identiteettiään 

 lisää kulttuurien tuntemustaan 

 saa pysyviä elämyksellisiä vaikutteita ja tulee jatkamaan elämysten hakua 

 

 

Espanjan alkeet ESv1, ESv2 

 

Kahden kurssin aikana tutustutaan kielen alkeisiin ja opetellaan, miten tullaan kielellä toimeen turistimat-

koilla Espanjassa. Kurssien tarkoituksena on myös antaa pohja lisäopinnoille. 

Kurssien hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn, oppikirjan 

hankintaa ja osallistumista kurssikokeisiin. 

 

Liikennekasvatus LKv1 

 

Opiskelija voi suorittaa ajokortin koulun yhteydessä toimivassa autokoulussa. Muussakin autokoulussa 

saatu ajokortti hyväksytään kurssin suorituksena.  

 

Ilmaisutaito ITv1 

 

Ilmaisutaidon valinneet opiskelijat  sitoutuvat näytelmäprojektiin, joka toteutetaan  esim. liikunta- ja mu-

siikkiryhmien, ehkä osittain peruskoululaistenkin kanssa. Ilmaisutaitolaisia nähdään myös koulumme juh-

latilaisuuksissa.  Käytännössä  projektin valmistumisaika on noin kaksi vuotta, eikä se valmistu pelkäs-

tään kahden kurssin tuntimäärällä, vaan vie myös vapaa-aikaa. Näytelmä esitetään aikanaan yleisölle, ja 

oppilas saa siitä  panoksensa mukaan yhden tai kaksi kurssia. Projekteissa ovat aina olleet mukana kaikki 

lukion vuositasot, mutta parhaiten ilmaisutaito sopinee toisen vuoden lukujärjestykseen.  Osia hiottaessa 

kaikki ryhmäläiset eivät välttämättä ole aina läsnä, vaan  kullekin laaditaan oma harjoitusaikataulu.  

 

 

Kestävä kehitys KKv1 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 oivaltaa ihmisen toiminnan vaikutukset ympäristöön 

 saa tietoa ympäristöön vaikuttavista tekijöistä, joita hän voi hyödyntää kuluttajana osallistuessaan 

luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon 

 saa monipuolisen näkökulman ympäristöasioista yhteistyössä erilaisten asiantuntijoiden, yritysten, 

yliopiston ja erilaisten ympäristötutkimuslaitosten kanssa 

 tulee tietoiseksi työelämässä vaadittavasta osaamisesta ja siitä, millaista koulutusta ympäristöasi-

oista eri ammateissa nykypäivänä tarvitaan 

 perehtyy nykyaikaiseen tekniikkaan teollisuudessa ja ympäristötekniikassa 

 oivaltaa kestävän kehityksen eri ulottuvuudet: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuuri-

nen kestävyys 
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Keskeiset sisällöt 

 ihmisen toiminnat vaikutukset ympäristöön 

 kotitaloudessa syntyvien jätteiden synnyn ehkäisy (jätelaki) 

 syntyvien jätteiden lajittelu ja kierrätys 

 kierrätetyn materiaalin uusiokäyttö teollisuudessa 

 jätteiden loppukäsittely ja jätteiden käsittelylaitos 

 tuotteiden elinkaari 

 yrityksen ympäristönäkökulma 

 energia ja energian säästäminen 

 kuluttajanäkökulma kodinkoneisiin ja niiden ympäristövaikutuksiin 

 veden tutkimukseen tai ilman laadun tarkkailuun tutustuminen 

 

Kestävän kehityksen kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen käsitys ympäristöasioista ja 

hänet ymmärtämään oman toiminnan vaikutus ympäristöön. 

Suoritus 

Kestävän kehityksen kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti, koska kurssin aikana tehdään useita opintokäyn-

tejä.  

 

Arviointi 

Kurssin materiaalista tehdään portfolio, johon opiskelija on kerännyt tietoa luennoista, opintokäynneistä 

ja ajankohtaisista tapahtumista. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista 

opintokäynteihin. Kestävän kehityksen kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

 

 

Tietotekniikka  ATv1, ATv2, ATv3  

 

Kolme soveltavaa kurssia sisältävät tietokoneen A- ajokorttiin vaadittavat taidot sekä ohjelmoinnin perus-

teet. 

 

Tietokoneen ajokorttitutkinto tietotekniikan kurssien osana 

Tietokoneen ajokortti on valtakunnallinen “kansalaisen tietotekniikkatutkinto“, jolla voi osoittaa tietotek-

niikan perusteiden hallinnan sitä kysyttäessä, niin työ- kuin opiskelupaikallakin.  

 

Tietokoneen ajokortin seitsemän osa-aluetta ovat 

1. Tietotekniikan perusteet 
 2. Laitteen käyttö ja tiedon hallinta 
 3. Tekstinkäsittely   

4. Taulukkolaskenta   

5. Tietokannat   

6. Grafiikka   

7. Internet  

 

Ajokorttitutkinnon seitsemään osakokeeseen vaadittavat taidot opetetaan kursseilla atv1 ja atv2. Nämä 

kurssit on mahdollista suorittaa itsenäisesti maksullisten ajokorttikokeiden avulla. Tällöin atv1-kurssin 

suoritukseksi kelpaavat Tietokoneen ajokortin osakokeet 3, 4, 7 ja atv2-kurssin suoritukseksi osakokeet 1, 

2, 5 ja 6. Jos opiskelija suorittaa atv1-kurssiin vaadittavien osioiden lisäksi ajokorttikokeen myös osiosta 

2  (Windows-käyttöjärjestelmän käyttö ), hän saa Tietokoneen @-ajokortin. Kokeiden suoritus on mah-

dollista jaksoittain ilmoitettavina ajankohtina. 

 

Kurssien suoritus ja arviointi 

Kurssit ovat valittavissa toisistaan riippumatta, joskin kurssit atv1 ja atv2 muodostavat ajokorttikokeisiin 

valmistavan kokonaisuuden. 

Hyväksytystä kurssista saa suoritusmerkinnän. Kolmesta tietotekniikan kurssista opiskelija saa halutes-

saan tietotekniikan arvosanan. 



 

 
129 

 

ATv1 Tietojenkäsittelyn perusteet 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on varmistaa, että opiskelijalla on lukio-opiskelussa tarvittavat tietotekniikan käytön 

perustaidot. 

 

Sisältö 

 Omaksutaan käyttöjärjestelmän perustoiminnot sekä tietotekniikan käsitteitä, opiskellaan tekstinkäsittely- 

ja taulukkolaskentaohjelmien käyttö. Harjoitellaan myös sähköpostin ja internetin hyödyntämistä sekä 

viestinnän eettisten sääntöjen tuntemusta.  

 

Suoritus 

 Oppituntien puitteissa pidetään tuntikoe Word-tekstinkäsittelystä, Excel-taulukkolaskennasta ja sähkö-

postiohjelman käytöstä. Käyttöjärjestelmän ajokorttikoe näiden lisäksi suoritettuna oikeuttaa Tietokoneen 

@-ajokorttiin.  

 

ATv2 Työvälineitä ja tietokantoja  

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on oppia tekemään esitysgrafiikkaohjelmalla esityksiä sekä laatimaan tietokantoja ja 

hallitsemaan niissä olevaa tietoa. 

 

Sisältö 

 Kurssilla tutustutaan perusteellisemmin laitteiden toimintaan ja käyttöjärjestelmään. Opetellaan tiedon 

hallinta tietokantaohjelmistolla  ja  esitysten tekeminen esitysgrafiikkaohjelmalla. Tietotekniikan ja tekno-

logian käsitteet tulevat tutuiksi opiskelijan vastatessa kirjallisesti näitä koskeviin kysymyksiin. 

 

Suoritus 

Oppitunneilla tehdään tuntikokeet Windows-käyttöjärjestelmästä, PowerPoint-esitysgrafiikasta sekä Ac-

cess-tietokannoista. Opiskelijan on palautettava kirjallisesti tietotekniikan perusteita koskevien kysymys-

ten vastaukset kurssin loppuun mennessä. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa kurssin itsenäisesti te-

kemällä hyväksytysti vastaavat Tietokoneen ajokortin maksulliset osakokeet.  

 

ATv3 Ohjelmointi 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on saada opiskelija sisäistämään ohjelmoinnin merkitys kaikkien ohjelmien toiminnan 

perustana. Pyritään herättämään kiinnostus ohjelmoinnin itsenäiseen opiskeluun kurssin jälkeen. 

 

Sisältö 

 Seurataan tiedon kulkua ihmisen ymmärtämästä muodosta koneen ymmärtämään bittimuotoon. Opetel-

laan koneen ohjaamista rakenteisen ohjelmointikielen avulla. Yksinkertaisten syöttö- ja tulostuslauseiden 

lisäksi tutustutaan taulukkomuotoisen tiedon käsittelyyn sekä tavallisimpiin ohjausrakenteisiin, joita ovat 

peräkkäisyys, toisto- ja ehtorakenne. Jaetaan ohjelmakokonaisuutta helpommin hallittaviksi aliohjelmiksi.  

Tutustuttaessa tiedon käsittelytapaan tietokoneessa sivutaan myös tietoliikenneteknologian perusteita.  

 

Suoritus 

 Oppitunneilla tehdään ohjelmakoodeja, jotka arvostellaan. Kurssista pidetään myös kurssikoe. 

Kotitalous KOv1   

 

Kotitalouden lukiokurssin tavoitteena on herättää opiskelijassa innostusta ruoanvalmistusta kohtaan. 

Kurssilla valmistetaan terveellisiä ateriakokonaisuuksia tavallisimpia raaka-aineita ja ruoanvalmistusme-

netelmiä käyttäen. 

 

Opetuksessa korostetaan työskentelyn suunnitelmallisuutta, sujuvaa tekemistä ja nautittavaa lopputulosta. 
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Kurssin hyväksytysti suorittamiseen vaaditaan aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn. Kurssi arvioi-

daan suoritusmerkinnällä (S). 
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APOLLON YHTEISKOULU   LIITE  1 : Valintakortti 
Arentipolku 1,  00410 Helsinki 

P. 566 3951, 566 3954 

 LUKION OPINTO-OHJELMAN VALINTAKORTTI 

1 Henkilötiedot 

Sukunimi Etunimet, kutsumanimi alleviivattuna 

Henkilötunnus Perusopetuksen 7.-9. lk Lukuaineiden kes-

kiarvo 

Lähiosoite Puh. koti Oma puh. 

Postinumero Postitoimipaikka 

Uskontokunta: Ev.lut. Ortod. Muu, mikä? Ei mikään 

 

2 Oppilaitostoiveet 

1. 4. 

2. 5. 

3.  

 

3  Kielet 

          

 A-kieli    

A1      

   

A2 

B1-kieli   B3-kieli   

( Lukiossa alkava ) 

  

 Englanti   Ruotsi   Ranska   

 Ruotsi      Saksa   

 Saksa      Venäjä   

 

4  Muut aineet: 

Matematiikka   Taideaineet (vain 

toisesta 2 kurssia) 

  Fysiikan syventävät  

Pitkä matema-

tiikka 

  Musiikki   Kemian syventävät  

Lyhyt matema-

tiikka 

  Kuvataide   Tietotekniikka, Atv1  

      Espanjan alkeet  

      Ruotsin niveltävä kurssi  

        

______________________________  ____________________     _________________________

  paikka päiväys Huoltajan allekirjoitus Opiskelijan allekirj. 
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Liite 2. Tuntijako ( päivitetty 26.10.2014 ) 

OPPIAINE 
 

KURSSIT 
Pakolliset 

 
Syventävät ja soveltavat 

Äidinkieli 1 2 3 4 5 6     7 8 9      
Suomi toisena kielenä 1 2 3 4 5 6      8 9      
A1-englanti 1 2 3 4 5 6     7 8 9       
A1-ruotsi 1 2 3 4 5 6     7 8 9      
A1-saksa 1 2 3 4 5 6     7 8       
B1-ruotsi 1 2 3 4 5      6 7 8      
B3-saksa           1 2 3 4 5 6 7 8 
B3-ranska           1 2 3 4 5 6 7 8 
B3-espanja           1 2 3 4 5 6 7 8 
Matematiikka pitkä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
Matematiikka lyhyt 1 2 3 4 5 6     7 8 9        
Biologia 1 2         3 4 5      
Maantiede 1 2         3 4 5      
Fysiikka 1          2 3 4 5 6 7 8 9   
Kemia 1          2 3 4 5 6    
Uskonto ev. lut. 1 2 3        4 5       
Uskonto ort. 1 2 3        4 5       
Elämänkatsomustieto 1 2 3        4 5       
Filosofia 1          2 3 4      
Psykologia 1          2 3 4 5 6    

Historia 1 2 3 4       5 6 7 8     

Yhteiskuntaoppi 1 2         3 4       

Musiikki 1 2         3 4 5 6     

Kuvataide 1 2         3 4 5 6 7    

Liikunta 1 2         3 4 5 6 7    

Terveystieto 1          2 3 4      

Opinto-ohjaus 1          2 3       

 
Ympäristöön ja ihmisoikeuksiin liittyviä soveltavia kursseja: 

Kestävä kehitys, YI1  1   

Ympäristöhistoria,YI3 1  Hi 

Ympäristöoikeudet,YI4 1  Yh 

Minä ja ympäristöni, YI6 1  Ps 

Aatteet sanoin ja sävelin, YI7 1  Mu 

Ympäristötaide, YI8 1  Ku 

Retkeily ja liikunta, YI10 1  Li 

Ruuanvalmistus, YI11  1  Ko 

    

Muita koulukohtaisia soveltavia kursseja:     KURSSIMÄÄRÄ:   

Tietotekniikka 1 2 3  Pakollisia   

Liikennekasvatus 1    Syventäviä   

Elämyksellinen kulttuuritieto 1    Soveltavia   

Ilmaisutaito 1 2   Yhteensä:   

Ruotsin kielen niveltävä kurssi, RuB0 1       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
lihavoitu= pakollinen kurssi   ilman korostusta= valtakunnall. syventävä kurssi 

varjostettu= koulukohtainen syventävä kurssi  kehystetty = koulukohtainen soveltava kurssi 



 

 
133 

Liite 3: Sopimus kurssin itsenäisestä suorittamisesta 

Apollon Yhteiskoulun Lukio    SOPIMUS 

 

 

KURSSIN SUORITTAMINEN OSALLISTUMATTA OPETUKSEEN 

 

 

Opiskelija  _________________________________ Ryhmä  ___________ 

 

Opiskeltava aine ja kurssi (  oppimäärä ja kurssin numero )  

 

________________________________________________________________________ 

 

Perustelut: _______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Kurssin suorittamiseen kuuluvat osat: 

1. Kurssikoe Kyllä  Ajankohta:  

 Ei    

2. Muut vaadittavat suoritukset: 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Kurssin suorittamiseksi vaaditut osat on oltava valmiina  _________________ mennessä. 

 

Helsingissä  ____ / ____ / _________ 

 

____________________________  ____________________________ 
Kurssin opettajan allekirjoitus   opiskelijan allekirjoitus 

 

 

TÄYTETYN LOMAKKEEN KOPIO TOIMITETAAN OPINTO-OHJAAJALLE JA OPISKELIJALLE. 

OPETTAJALLE JÄÄ  ALKUPERÄINEN KAPPALE. KUN ARVOSTELU ON SUORITETTU, 

OPETTAJA TOIMITTAA ARVOSTELUN TULOKSEN OPINTO-OHJAAJALLE. 

 

 

KURSSIN ARVOSTELU 

 

___________________________________________  ________________  

Aine ja kurssin numero    Arvosana 

 

Helsingissä  ____ / ____ / _________   ________________________________  
Kurssin opettajan allekirjoitus  
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Lukion opetussuunnitelman päivityshistoria: 

 

Päivitetty viimeksi 2014 

2009 lisätty toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten suulliset kurssit ( jaetaan päättötodistuksen liit-

teenä) 

15.6.2011 lisätty Opetushallituksen ohjeistuksen mukaiset tekstit Holokaustista 

3.1.2014 poistettu etenemiseste ja tehty tarkennuksia,  esim. Helsingin yhteisen kurssitarjottimen poista-

minen, muutoinkin päivitetty kurssiesitteen mukaiseksi. 

Kurssitarjonnasta poistettu toteutumattomat ympäristökurssit ( 3 kpl ) mutta jätetty kuitenkin opetussuun-

nitelmaan. 

26.10.2014 päivitetty arviointiosuutta toukokuun 2014 johtokunnan kokouksen perusteella ( esitelty myös 

lukion opettajienkokouksessa 30.5.2014 ) 

Lisätty Graafisen suunnittelun perusteet KU8 

29.12.2014 Muutettu kappaleen  6.1.5. Erilliset kuulustelut eli tentit – kappale nimi 6.1.5. Oppiaineen op-

pimäärän arvointi, jossa viimeinen kappale lisätty suoraan opsin perusteista 

Lisätty kappale 6.1.6  Lukion oppimäärän suoritus sellaisenaan opsin perusteista 

Todistukset ja niihin merkittävät tiedot  –kappale siirtyi numeroksi 6.1.7. 
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