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LU K I O N  O P I N TO - O PA S  2 0 2 0 -2 0 2 1
Kädessäsi on Töölön yhteiskoulun lukion opinto-opas.  Opinto-opas on karttasi lu-
kio-opintojesi suunnittelussa. Opas sisältää keskeisimmät lukio-opiskelua koskevat 
tiedot sekä lukuvuoden 2020-2021 tärkeimmät aikataulut ja tapahtumat. Opinto-
opas on samalla OP1-kurssin käsikirja. Tarvitset opinto-opasta lukio-opintojesi 
aikana päivittäin. Tutustu siihen huolella, ja anna se luettavaksi myös huoltajillesi. 
Kun mielessäsi on opiskeluun liittyvä kysymys, aloita vastauksen etsiminen täältä.

Töölön yhteiskoulun henkeä ”tykkiläisyyttä” on reipas, rento meininki – kuten 
opiskelijamme sanovat. TYK:n arjessa näkyy yhdessä yrittäminen, innostuneisuus 
ja hyvä ilmapiiri. TYK:n aktiivinen oppilaskunta- ja tutortoiminta tuovat osaltaan 
kaikille opiskelijoillemme kokemusta siitä, että tulevaisuutta rakennetaan yhdessä 
yhteisillä päätöksillä ja työllä. Tykkiläisyyttä on myös se, että osaat johtaa itseäsi, 
suunnitella opintojasi ja tulevaisuuttasi.  Me kaikki TYKissä tuemme sinua omien 
vahvuuksiesi ja kiinnostustesi löytämisessä. Näin voit lähteä rohkeasti lukion 
jälkeen jatko-opintoihisi.

Töölön yhteiskoulussa pidetään tärkeänä kykyä ja halua oppia uutta, ymmärtää 
muutosta ja hallita kokonaisuuksia. Erilaiset projektityöt, ainerajoja ylittävä ope-
tus ja tieto- ja viestintätekniikan käyttö oppimisen välineinä kehittävät opiskelijoi-
demme osaamista kohti tulevaisuuden työelämää. Oma tietokone on oppitunneilla 
tärkeä työväline. Kannattaa myös valita rohkeasti opinto-ohjelmaan useampia 
kieliä, sillä monipuolinen kielitaito auttaa jo lukioaikana kulttuurien väliseen 
verkostoitumiseen.

TYK:ssa tiedämme, että opit asioita myös koulumme ulkopuolella. Tuemme sinua 
hyödyntämään korkeakoulujen ja ulkomaisten oppilaitosten opetustarjontaa lukio-
aikaisissa opinnoissasi. Voit saada hyväksiluettua kursseja muualla suoritetuista 
opinnoista. Innostuessasi jonkin opinto-kokonaisuuden suorittamisesta muualla 
neuvottele asiasta opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa.

Arvostamme opiskelijoidemme innovaatiokykyä sekä yhteistyö- ja vuorovaiku-
tustaitoja. Sinunkin ajatuksesi lukiomme kehittämiseksi ovat arvokkaita. Koputa 
ovelleni, ja kerro ideasi. Jokaisen toteutettavissa olevan innovaation palkitsen 
leffalipulla!

Aurinkoisin terveisin,
Pirkko
reksi – oppimisesi mahdollistaja
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Y H T E Y S T I E D OT
Rehtori Pirkko Majakangas  
p. 040 4818 702
Uuden oppimisesta innostunut koulun 
rehtori Pirkko on paikan pomo, joka 
päättää mm. oppilaaksi otosta ja vastaa 
yläkoulun ja lukion toiminnasta koko-
naisuudessaan.

Rehtoria avustava opettaja  
Irene Bonsdorff  
p. 040 1253 370
Irene eli BonI auttaa sinua kaikenlai-
sissa käytännön asioissa ja toimii rehto-
rin apuna koulun toiminnan suunnitte-
lussa ja organisoinnissa. Irene on myös 
oppilaskunnan ohjaava opettaja.

Opintosihteeri Tanja Kinnunen 
p. 040 7761 105
Koulun kanslia on avoinna ma–pe heti 
klo 8 alkaen, kun aamuvirkku Tanja-
rouva saapuu maalta Töölöön. Kanslia 
on auki klo 14 asti. Tanja huolehtii mm. 
todistuksiin ja opintotukiin liittyvistä 
asioista. 

Ryhmänohjaaja 
p. 09 4342 0233
Ryhmänohjaajat Anna-Greta, Anne, 
Antti, Irene, Katri, Leena, Marja, Nata-
lia ja Pia toimivat ryhmiensä ohjaajina. 
RO:t ovat oman oppiaineensa asian-
tuntijoita, minkä lisäksi he tukevat 
ryhmäänsä opintoihin liittyvissä käy-
tännön asioissa ja seuraavat opintojen 
etenemistä.

Opinto-ohjaaja Katri Rautava
p. 040 4864 267  
Opinto-ohjaaja innostaa ja ohjaa opin-
tojen suunnittelussa ja jatko-opintoihin 
hakeutumisessa. Voit tulla henkilökoh-
taiseen ohjaukseen läpi vuoden. Pitem-
pää keskustelua varten on hyvä varata 
aika. Opo valmentaa sinua tulevaisuu-
teen, jatko-opintoihin ja työelämään.

Erityisopettaja Anna Vilhunen
p. 0400 990 845 
Erityisopettaja Annalta saat vahvistus-
ta ja tsemppausta opiskelutaitoihisi ja 
vinkkejä erilaisten opiskelutekniikoi-
den käyttämiseen. Erityisopettaja tekee 
tarvittaessa opiskelijalle luki-testin, 
jonka tarkoituksena on kartoittaa opis-
kelijan lukemiseen ja kirjoittamiseen 
liittyviä haasteita. Varaa aika erityis-
opettajalle Wilma-viestillä.

Koulukuraattori Elisa Parikka 
p. 040 4814 046
Kuraattorimme Elisa on rento ja rock. 
Elisan työtä on tukea opiskelijoiden hy-
vinvointia ja toimintakykyä sekä ohjata 
palveluihin. Kuraattorilta saat apua, 
jos sinulla on pulmia koulunkäynnissä, 
ihmissuhteissa tai jos elämässäsi on 
suuria muutoksia. Myös kotiin liittyvis-
sä kysymyksissä voit kääntyä rohkeasti 
kuraattorin puoleen.

Psykologi Pablo Escartin  
Hamarinen 
p. 040 681 6824
Lukion psykologi on nuoria varten. 
Psykologin tehtävänä on edistää nuor-
ten hyvinvointia sekä tukea opiskelua. 
Espanjalaiseen tyyliin hetkessä elävä 
Pablo on TYKissä tukesi esimerkiksi 
opiskelumotivaatioon, jaksamiseen, 
jännittämiseen, stressiin, ahdistukseen 
ja masentuneisuuteen liittyvissä asi-
oissa. Usein tulosyyksi riittää se, että 
ajatus psykologille menosta on käynyt 
mielessä! Käynnit ovat maksuttomia, 
vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. 
Ajanvaraus mieluiten puhelimitse.

Terveydenhoitaja Soile Tanska 
p. 050 3105 578
Terveydenhoitajan työssä painottuvat 
opiskelijoiden terveyden edistäminen 
ja terveyskasvatus. Soile on helposti 
lähestyttävä ja hänen puoleensa kan-
nattaa kääntyä aina, kun jokin omassa 
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hyvinvoinnissa mietityttää. Asia voi 
liittyä uneen, mielialaan, ravitsemuk-
seen, seksuaaliterveyteen tai vaikka 
ehkäisyn aloitukseen. Myös kutsun-
tatarkastukset kuuluvat opiskeluter-
veydenhuollon palveluihin. Piipahda 
käymään! Ajanvaraus Wilman kautta 
tai puhelimitse. Tapaamiset ovat luotta-
muksellisia.

Vahtimestari Tom Lindgren 
p. 0400 341 741
Tomppa är vår finlandssvenska vakt-
mästare som alla känner. Han är en 
jätterolig typ som gillar golf. Tomppa 
hjälper gärna med alla olika saker 
också på finska.

Sähköposti      kanslia@tyk.fi
Internet      www.tyk.fi
Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa:   etunimi.sukunimi@tyk.fi
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O P E T TA JAT  LU K U V U O N N A  2 0 2 0 -2 0 2 1             
Opettajainhuone p. 09 4342 0233
 RO/lk                  
Akselrod Natalia 2B/14  matematiikka 
Arajärvi Keijo   kemia
Autti Sini   ruotsi
Bonsdorff Irene 3A/32  äidinkieli ja kirjallisuus
Eriksson  Sari   ranska
Hakala Olli   filosofia, elämänkatsomustieto
Halmes Katri 2A/51  biologia, maantieto,  
   terveystieto 
Kaustio Anne 1A/31  englanti
Kiema Maria   ruotsi
Korkiakangas Tiina   espanja
Laihanen-Risto Outi   liikunta
Laitinen Marja 1C/43  historia, yhteiskuntaoppi
Lappalainen Seija   ortodoksinen uskonto
Lehtamo Sanna   fysiikka
Lehtonen Timo   matematiikka
Lindström Leena 3C/53  ruotsi, saksa
Lukkarinen Leena   espanja 
Mussaari Anna   kuvataide
Mäkelä Antti 1B/33  matematiikka
Norgren Anna-Greta 2C/24  ruotsi
Ojanaho Marianne   historia, yhteiskuntaoppi
Pulkkinen Olli   matematiikka
Rantala Hannu   liikunta
Rantala Matti   musiikki
Siitonen Marianne   psykologia, uskonto
Silvennoinen Pia 3B/41  äidinkieli ja kirjallisuus
Taiarol Sonia   italia
Toikka Teresa   ranska
Virri Vesa   historia, yhteiskuntaoppi
Yli-Harju Diana   englanti
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P Ä I V Ä M Ä Ä R I Ä  JA  K E L LO N A I KOJ A
LUKUKAUDET JA LOMAT

Syyslukukausi: ke 12.8.2020 – pe 18.12.2020
Kevätlukukausi: to 7.1.2021 – la 5.6.2021
Työlauantai: 9.1.2021
Syysloma: ma 12.10.2020 – pe 16.10.2020 (viikko 42)
Joululoma: la 19.12.2020 – ke 6.1.2021
Talviloma: ma 22.2.2021 – pe 26.2.2021 (viikko 8)

JAKSOT

I jakso 12.8.2020 – 2.10.2020 38 työpäivää
II jakso 5.10.2020 – 2.12.2020  38 työpäivää
III jakso 3.12.2020 – 10.2.2021 38 työpäivää 
IV jakso 11.2.2021 – 14.4.2021  38 työpäivää
V jakso 15.4.2021 – 5.6.2021 37 työpäivää 

KOULUPÄIVÄT

1. – 2. oppitunti 8.00 – 9.30
3. – 4. oppitunti 9.45 – 11.15
ruokailu
5. oppitunti 12.05 – 12.50
6. – 7. oppitunti 13.05 – 14.35 
8. – 9. oppitunti 14.45 – 16.15

Ryhmänohjaustuokio on keskiviikkoisin klo 12–12.20. Seuraava oppitunti alkaa 
heti ryhmänohjaustuokion jälkeen klo 12.20. Koulun ulko-ovet avataan koulupäivi-
nä viimeistään klo 7.45. 

TUNTIKIERTOKAAVIO

MA TI KE TO PE
1 2 3 5 7
1 2 3 5 7
5 4 6 1 4
5 4 6 1 4
--------------RUOKAILU--------------
3 5 1 4 6
7 6 2 3 2
7 6 7 3 2
8 8  8
 8  8

yksöistunti  = 45 min.
kaksoistunti  = 90 min.
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KO K E E T  JA  K U U LU S T E LU T
NÄYTTÖVIIKKO
Jokainen jakso päättyy näyttöviikkoon. Näyttöviikolla jokaiselle palkille on varattu 
oma päivänsä, jonka sisällöstä kertoo tarkemmin kunkin kurssin opettaja. Näyttö-
viikon päivät ovat neljän tunnin mittaisia, pääsääntöisesti aikavälillä 8–12. Näyt-
töpäivien aikana opiskelijan ohjelmaan saattaa kuulua opiskelua, koe, ryhmätöitä, 
retki tai muita tapoja osaamisen näyttämiseen tai täydentämiseen.

UUSINTAKUULUSTELUT
tiistai 3.11.2020 klo 14.00
maanantai 14.12.2020 klo 14.00
maanantai 8.3.2021 klo 14.00
tiistai 4.5.2021 klo 14.00
perjantai 11.6.2021 klo 9.00

Uusintakokeisiin ilmoittaudutaan sähköisesti Wilmassa olevan linkin kautta vii-
meistään koetta edeltävänä maanantaina.

Aikaa yhden kokeen tekemiseen on kolme tuntia, kahteen kokeeseen neljä 
tuntia. Kurssin uusintakokeeseen voit osallistua hylätyn arvosanan saatuasi vain 
kerran. Sinun kannattaa suorittaa hylätty kurssiarvosana pois mahdollisimman 
nopeasti, jotta ko. aineen opinnoissa eteneminen ei vaarannu (ks. etenemiseste).
 
ITSENÄISESTI SUORITETTAVIEN KURSSIEN KOKEET
torstai 20.8.2020  klo 14.00
torstai 8.10.2020 klo 14.00
torstai 7.1.2021 klo 14.00
torstai 22.4.2021 klo 14.00

Itsenäisten suoritusten kokeisiin ilmoittaudutaan sähköisesti Wilmassa olevan 
linkin kautta viimeistään koetta edeltävänä maanantaina.

Koeaika on kolme tuntia. Erillisten koepäivien lisäksi voit osallistua itsenäisesti 
suoritettavan kurssin kokeeseen koeviikolla kyseisen kurssin koepäivänä sovittua-
si asiasta kurssin opettajan kanssa. 

Itsenäisesti suoritettavien kurssien ohjeita on tarkemmin kohdassa Kurssin 
itsenäinen suorittaminen, sivu 8.

ABITURIENTTIEN YO-KERTAUKSET
Abiturientilla on mahdollisuus osallistua keväällä järjestettäviin suullisiin tenttei-
hin, joiden tarkoituksena on valmentaa häntä ko. aineiden yo-kokeisiin. Osallistu-
misoikeus on enintään neljään yo-kertaukseen.
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ABITURIENTTIEN KOROTUSTENTIT
Päättöarvosanan korottamiseksi abiturientti voi osallistua oppiaineen kirjalliseen, 
ns. korotustenttiin yo-kirjoitusten jälkeen. Tentti käsittää kaikki opiskelijan ko. 
aineessa suorittamat kurssit.

torstai 22.4.2021
tiistai 4.5.2021

O P I N TO - O H J E L M A N  L A AT I M I N E N
Lukio-opinnot jaetaan (1) pakollisiin, (2) valtakunnallisiin syventäviin, (3) koulu-
kohtaisiin syventäviin sekä (4) koulukohtaisiin soveltaviin kursseihin.

Valtakunnalliset ja koulukohtaiset syventävät kurssit liittyvät suoraan kyseisen 
oppiaineen sisältöihin, mutta koulukohtaiset soveltavat kurssit voivat sisältää ai-
neksia eri oppiaineista. Oppiaineiden kurssien sisällöt ja määrät selviävät kurssis-
elosteista ja ainevalintakortista.

Lukion aikana sinun on opiskeltava vähintään 75 kurssia, joihin tulee sisältyä 
pakollisten kurssien lisäksi vähintään 10 syventävää kurssia. Kaikki valtakun-
nalliset pakolliset ja syventävät kurssit ovat tarjolla joka vuosi. Koulukohtaisista 
kursseista osa on tarjolla vain joka toinen tai joka kolmas vuosi. Kurssien järjes-
täminen riippuu kurssille ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrästä. Ota tämä 
huomioon opinto-ohjelmaa suunnitellessasi.

Opinto-ohjelmasi tarkentuu lukio-opintojesi aikana. Keskustele tällöin asiasta 
ensin ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan sekä kyseisen aineen opettajan kanssa, ja 
tee tarvittavat kurssimuutokset itse kurssivalintaohjelmaan (Wilma). Näyttöviik-
kojen aikana muutosten tekeminen ei ole mahdollista.

Sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös muista oppilaitoksista kuten toisis-
ta lukioista, aikuislukiosta ja avoimesta yliopistosta. Yksityiskouluilla on yhteinen 
verkkolukiohanke www.verkkolukio.fi, jossa voit suorittaa lukion kursseja mak-
sutta. Muualla suoritettujen kurssien hyväksymisestä opinto-ohjelmaasi päättää 
opinto-ohjaaja yhdessä rehtorin kanssa.

Jos aiot suorittaa jonkin lukiokurssin toisessa oppilaitoksessa, keskustele etukä-
teen kurssien vastaavuudesta ao. aineenopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa.

K U R S S I VA L I N N AT
Lukuvuoden alussa valitset itse haluamasi kurssit lukuvuoden kaikille jaksoille. 
Tämä tapahtuu kurssivalintaohjelma Wilmassa, johon saat ryhmänohjaajaltasi 
henkilökohtaiset tunnukset ensimmäisellä kouluviikolla. Lisäksi uusien opiskelijoi-
den huoltajille lähetetään omat tunnukset.

Kurssitarjottimella oppiainelyhenteen perässä oleva numero kertoo, mistä 
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kurssista on kyse, ja pisteen jälkeen oleva numero sen, kuinka monennen kerran 
kurssi on tarjolla lukuvuoden aikana (esim. GE2.3 tarkoittaa, että maantiedon 
toinen kurssi on kolmannen kerran tarjolla ja vastaavasti ENA3.4 tarkoittaa, että 
A-kielenä opiskeltavan englannin kolmas kurssi on neljännen kerran tarjolla).

Kurssitarjotin laaditaan opiskelijoiden keväällä tekemien ennakkovalintojen 
pohjalta. Jos valintoja jollekin kurssille ei tule riittävästi, kyseistä kurssia ei laiteta 
myöskään tarjottimelle. Runsaasti valittujen kurssien tarjontaa pyritään vastaa-
vasti lisäämään. Varaudu kuitenkin siihen, että jokin opetusryhmä on täysi tai 
valitsemasi kurssi ei toteudu, jolloin voit joutua muuttamaan ohjelmaasi. Muutok-
sista tiedotetaan niin pian kuin mahdollista. 

LU K I O N  S U O R I T U S O H J E E T
Lukio-opinnot suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa. Lukion käyminen kolmessa 
vuodessa edellyttää keskimäärin kuutta kurssia jaksossa.

Päätoimiseksi opiskeluksi katsotaan vähintään neljän kurssin suorittamista kus-
sakin opintojaksossa. Jos haluat jostain syystä suorittaa pienemmän kurssimäärän 
tai joudut pitämään vapaan jakson, siitä tulee tehdä kirjallinen anomus rehtorille, 
jotta voit säilyttää opiskeluoikeutesi.  

KURSSIN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN 
Kursseja pystyy suorittamaan myös itsenäisesti. Itsenäisen suorituksen mahdol-
lisuudesta päättää aina aineen opettaja, jonka kanssa opiskelija sopii vaadittavat 
tehtävät ja muut näytöt. Suorituksen edellyttämät tehtävät, niiden palautusaika ja 
mahdollisen kokeen suorittamisen aika kirjataan erilliselle lomakkeelle.

Itsenäinen suorittaminen on suositeltavaa vasta sitten, kun opiskelija on jo tu-
tustunut lukion opiskelutapoihin ja kyseiseen oppiaineeseen. Itsenäisestä suorituk-
sesta pitää saada hyväksytty arvosana (5–10).

Jos haluaisit suorittaa jonkin kurssin itsenäisesti osallistumatta oppitunneille, 
menettele seuraavasti:

1. Neuvottele ao. opettajan kanssa asiasta. 
2. Jos saat luvan kurssin itsenäiseen suorittamiseen, nouda kansliasta itsenäi-

sen suorituksen lomake, johon merkitään suoritusaikataulut ja kurssitehtä-
vät. Täytä lomake ao. opettajan kanssa.

3. Palauta täytetty lomake allekirjoituksineen kansliaan. 
4. Palauta sovitut työt, ennen kuin ilmoittaudut kurssin näyttöön.

ETENEMISESTE
Opinnoissa etenemisen este syntyy, jos jonkin aineen kahdesta peräkkäin opis-
kellusta kurssista tulee hylätty arvosana (4). Jotta voisit jatkaa aineen opiskelua, 
sinun tulee korottaa vähintään toinen hylätyistä arvosanoista. Etenemiseste jossa-
kin oppiaineessa ei estä etenemistäsi muissa aineissa.
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OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN TAI KOULUSTA EROAMINEN
Voit keskeyttää lukio-opintosi rehtorin luvalla enintään lukuvuodeksi lukiopaik-
kaasi menettämättä. Lähtiessäsi vaihto-oppilaaksi täytä kansliassa Vaihto-oppi-
laaksi lähteminen -kaavake.

Jos joudut eroamaan koulusta paikkakunnalta muuton tai jonkin muun syyn 
takia, sinun tulee jättää eroamisestasi aina kirjallinen ilmoitus, jonka allekirjoittaa 
joko huoltajasi tai täysi-ikäisenä sinä itse. Ennen eroamispäätöstäsi sinun tulee 
keskustella asiasta rehtorin kanssa.

O P I S K E LU N  A RV I O I N T I
KURSSIARVIOINTI

1. Kurssisuoritukset arvioidaan numeroilla 4–10 tai suoritusmerkinnällä (S) 
kurssin päätyttyä. Arviointikriteerit ja -tapa selvitetään opiskelijoille kun-
kin kurssin alussa. Jos saat kurssista arvosanan 4, voit osallistua uusinta-
kuulusteluun.

2. Kurssin arvosanan tilalle merkitään O, jos osa kurssin töistä ja / tai sen 
koe jää suorittamatta. Opiskelijan tulee tehdä puuttuvat näytöt seuraavan 
jakson aikana, jonka jälkeen opettaja muuttaa O:n numeroarvosanaksi. Jos 
näyttöjä jää edelleen puuttumaan, opettaja muuttaa O:n kertyneiden näyt-
töjen perusteella numeroarvosanaksi ottaen huomioon sen, että puuttuvat 
osiot heikentävät arvosanaa. 

3. Jos opiskelija ei ole suorittanut mitään keskeisiä kurssin tehtäviä tai osallis-
tunut opetukseen edes kohtuullisesti, arvosanaksi merkitään K (=keskeyttä-
nyt). Kesken jäänyt kurssi pitää suorittaa osallistumalla kurssille uudelleen. 
Mikäli opiskelija keskeyttää kurssin omasta aloitteestaan viikon kuluessa 
kurssin alkamisesta, opettaja poistaa hänet osallistujalistalta ilman arvosa-
naa.

Jos joudut olemaan sairauden takia pois kurssin näyttöpäivästä, on huoltajasi 
ilmoitettava (18 vuotta täyttänyt opiskelija ilmoittaa itse) poissaolostasi aineen-
opettajalle Wilman kautta viimeistään näyttöpäivän aamuna tai toimitettava ao. 
opettajalle lääkärintodistus, jotta poissaolon syy voidaan katsoa hyväksytyksi. 

• Opiskelijalla on oikeus osallistua uusintakokeeseen vain yhden kerran hylä-
tyn kurssiarvosanan (4) korottamiseksi. Uusintakokeeseen on osallistuttava 
seuraavan opintojakson aikana. Hyväksyttyä kurssiarvosanaa voi yrittää 
korottaa suorittamalla kurssin uudelleen tai tekemällä sen itsenäisesti. Täl-
löin parempi suoritus jää voimaan. Oppiaineen päättöarvosanaa voi korottaa 
kirjallisessa tentissä ylioppilaskirjoitusten jälkeen. 
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KIRJALLISTEN TÖIDEN KOPIOIMINEN
Kirjallisten töiden kopiointi esim. internetistä on laitonta. Kokonaan tai osittain 
plagioidut työt hylätään automaattisesti. Kun käytät tiedonhakuun verkkosivusto-
ja, ole varovainen, ettet tee tekijänoikeusrikosta. 

KIELTEN TAI MATEMATIIKAN OPPIMÄÄRÄN VAIHTAMINEN
Jos haluat vaihtaa kielten tai matematiikan oppimäärän lyhyestä pitkään, sinun 
tulee suorittaa kaikki pitkän oppimäärän edellyttämät kurssit. Siirryttäessä pit-
kästä lyhyeen oppimäärään noudatetaan kurssikuvauksissa esitettäviä  
vastaavuuksia. Tason vaihdosta tulee aina sopia aineenopettajan ja opinto-ohjaajan 
kanssa.

Vaihdettaessa matematiikan oppimäärää pitkästä lyhyeen käytetään hyväksi lu-
kemisessa seuraavia vastaavuuksia: MAA2=MAB2, MAA3=MAB3, MAA6=MAB7, 
MAA8=MAB4 ja MAA10=MAB5. Tasoa vaihdettaessa suoritettujen kurssien 
arvosanat säilyvät entisellään. Ne hyväksytysti (arvosanat 5–10) suoritetut kurssit, 
jotka eivät matematiikan toisella tasolla vastaa mitään kurssia, lisätään matema-
tiikan oppimäärään. Näin myös ne voidaan laskea mukaan kokonaiskurssikerty-
mään.

OPPIAINEEN PÄÄTTÖARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN
Koulukohtaisista syventävistä, valtakunnallisista soveltavista ja koulukohtaisista 
soveltavista kursseista luetaan oppiaineen oppimäärään vain opiskelijan hyväksy-
tysti suorittamat kurssit. Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla pakollisis-
ta ja valtakunnallisista syventävistä kursseista hylättyjä arvosanoja korkeintaan 3 
(1–2 opiskeltua kurssia 0 hylättyä, 3–5 opiskeltua kurssia 1 hylätty ja 6–8 opiskel-
tua kurssia 2 hylättyä, yli 9 opiskeltua kurssia 3 hylättyä).

Oppiaineen päättöarvosana määräytyy ensisijaisesti aineen oppimäärään 
kuuluvien kurssiarvosanojen keskiarvon perusteella. Keskiarvoa laskettaessa 0,5 
pyöristetään ylöspäin. Kyseistä ainetta opettaneilla opettajilla on mahdollisuus 
nostaa näin määräytyvää arvosanaa vielä yhden numeron verran, mikäli opiskelusi 
tässä oppiaineessa on ollut selvästi nousujohteista. Oppiaineen koulukohtaisista 
syventävistä kursseista annetut arvosanat eivät kuitenkaan voi alentaa ko. aineen 
päättöarvosanaa. Niistä saadut numeroarvosanat lasketaan aineen keskiarvoon 
vain silloin, jos ne nostavat päättöarvosanaa tai eivät vaikuta siihen lainkaan.

Päättöarvosanan korottamiseksi voit osallistua kunkin aineen kirjalliseen, ns. ko-
rotustenttiin yo-kirjoitusten jälkeen. Tentti käsittää kaikki opiskelijan ko. aineessa 
suorittamat kurssit.

Oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakun-
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nalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Koulukohtaiset syventävät ja 
soveltavat kurssit arvioidaan numeroin tai suoritusmerkinnällä. Halutessasi voit 
vaihtaa päättötodistukseen numeroarvosanan suoritusmerkinnäksi (S) seuraavista 
suorituksista: enintään kahden kurssin laajuiset valinnaiskielet, liikunta, yhden 
kurssin laajuiset pakolliset oppiaineet sekä useita kursseja sisältävät soveltavat 
koulukohtaiset aineet yhden kurssin laajuisina. Soveltavat koulukohtaiset aineet, 
joissa on vain yksi kurssi, arvioidaan suoritusmerkinnällä, samoin opinto-ohjaus.

P O I S S AO LOT

Huoltajien tulee selvittää alle 18-vuotiaan opiskelijan poissaolo syineen Wilman 
kautta (tarkemmat ohjeet TYK:n kotisivuilla). Sinun on selvitettävä poissaolojen 
syy välittömästi palattuasi kouluun. Hyväksyttäviä poissaolon syitä ovat sairaus, 
etukäteen koululta anottu ja myönnetty lupa, kutsunnat ja autokoulun kokeet 
(eivät tavalliset ajotunnit). 

18 vuotta täyttäneen tulee samoin antaa luotettava kirjallinen (terveydenhoita-
jan tai lääkärin) selvitys poissaolojensa syistä. Jos olet pitkään poissa sairauden 
takia, toimita siitä lääkärintodistus ryhmänohjaajalle tai rehtorille.

Myös luvattomat poissaolot merkitään Wilmaan. Ryhmänohjaaja tekee yhteis-
työtä huoltajien kanssa poissaolon syyn selvittämiseksi. Toistuvista luvattomista 
poissaoloista ryhmänohjaaja kokoaa moniammatillisen ryhmän yhdessä opiskelijan 
kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä sosiaaliviranomaisten kanssa.

POISSAOLOLUVAN ANOMINEN
Lomamatkat tulee tehdä koulun loma-aikoina. Älä tee mitään sitoumuksia, ennen 
kuin olet varmistanut luvan poissaoloon. Hoida lupa-asiasi ajoissa kuntoon. Näyt-
töviikolle ei voi anoa lomaa.

Poissaololuvat anotaan
1) yksittäiseksi oppitunniksi ao. opettajalta
2) enintään kolmeksi koulupäiväksi ryhmänohjaajalta Wilman Hakemukset ja 
päätökset -välilehden kautta.
3) pidemmiksi ajoiksi rehtorilta Wilman Hakemukset ja päätökset -välilehden 
kautta.
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N Ä I T Ä  T I E TOJA  TA RV I T S E T
AUTOKOULU 
Lukiomme tekee yhteistyötä Haagan autokoulun kanssa. Haagan autokoulu jär-
jestää lukiomme opetussuunnitelmaan kuuluvan liikennekasvatus-kurssin (LK1) 
neljä kertaa lukuvuodessa. Kurssien alkamisajat ilmoitetaan myöhemmin. Kurs-
seille ei ilmoittauduta ennakkoon. Kurssin hyväksytty suorittaminen muodostaa 
ajokortin teoriaosan. Lisätietoja: www.haaganautokoulu.fi. 

ERITYISOPETUS
Lukiossa erityisopetuksen pääpaino on opiskelijalle parhaiten sopivien työsken-
telytapojen kartoittamisessa ja opettamisessa sekä opiskelijan itseluottamuksen 
vahvistamisessa. Erityisopettajan tehtävä ei ole opettaa lukion oppiaineita. Hän 
opettaa oppimisen taitoja, strategioita ja tekniikoita.

Yksilöllisesti annettavan ohjauksen ja opetuksen yhteydessä voidaan arvioida 
myös opiskelijan tarvetta erityisjärjestelyihin ylioppilaskokeessa ja ohjata hänet 
hakemaan tarvittavat lausunnot. TYK:ssa erityisopettaja tekee kaikki LuKi-
tutkimukset ja kirjoittaa LuKi-lausunnot YTL:lle. Erityisopettajan pedagogista 
tukea voi kuitenkin saada kuka tahansa opiskelija tilapäisesti, vaikkei hänellä olisi 
mitään diagnosoitua vammaa tai sairautta. Jos epäilet itse tai opettajat epäilevät 
sinulla olevan jonkinlaisia oppimisvaikeuksia tai opiskelu tuntuu muuten vain 
hankalalta, käänny rohkeasti erityisopettajan puoleen.

FACEBOOK JA INSTAGRAM
Töölön yhteiskoulu on Instagramissa ja Facebookissa, käy TYKkäämässä!

KOULUKIRJASTO
Koulun kirjastossa (4. krs, luokka 45) on kirjastotila laitteineen ryhmätyöskente-
lyä ja tiedonhakua varten ja lukuhuone hiljaiseen opiskeluun. Omia laitteita voit 
käyttää kaikkialla kirjastossa ja koulun muissa tiloissa koulun langattomassa 
verkossa. Koulukirjasto on auki klo 9.30–18.40 (lukuhuone koko päivän). Kirjas-
ton poikkeusaukioloajoista tiedotetaan kirjaston ilmoitustaululla ja kotisivuilla 
osoitteessa: www.tyk.fi > kirjasto. Kirjastonhoitajat avustavat lainaamisen lisäksi 
kirjaston opiskelukäytössä, tiedonhaussa ja itsenäisen työskentelyn ongelmati-
lanteissa. Kirjastoon saat yhteyden puhelimella (040 4813 939) ja sähköpostitse 
(kirjasto@tyk.fi). 

Kirjaston oppikirjat, sanakirjat ja muu tietokirjallisuus ovat pääosin käsikirjal-
lisuutta, jota ei saa kotilainaan. Lukuhuoneen kaunokirjallisuutta ja lehtiä saa 
lainaksi. Kaikkea kirjaston materiaalia saa käyttää kirjaston tiloissa.

KOULUN KOTISIVUT
Osoitteesta www.tyk.fi löydät runsaasti tärkeää ja hyödyllistä tietoa opiskelusi tueksi.
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KOULURUOKAILU
Lukiolaiset ruokailevat päivittäin klo 11.15–12.00. Kouluruokala sijaitsee koulun 
0-kerroksessa.

KURAATTORI
Töölön yhteiskoulussa työskentelee yksi perusopetuksen ja lukion yhteinen kuraat-
tori, joka on tavattavissa koululla jokaisena arkipäivänä. Kuraattori vastaa koulun 
sosiaalityöstä, jonka tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden sosiaalisen hyvin-
voinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. Kuraatto-
rin työ painottuu kahdenkeskisiin luottamuksellisiin keskusteluihin opiskelijan 
kanssa. Oppilaat ja opiskelijat voivat tulla keskustelemaan kuraattorin kanssa 
luottamuksellisesti kaikissa elämän tilanteissa, esimerkiksi ihmissuhteisiin tai 
tunne-elämään liittyvissä asioissa. Tavoitteena on yhdessä etsiä ratkaisuja ja 
selvittää tarvittavia tukitoimia. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä opiskelija tai hänen 
vanhempansa. Kuraattori kutsuu kaikki lukion ykköset syksyllä henkilökohtaiseen 
tapaamiseen.

Kuraattorin työ on paitsi yksittäisten opiskelijoiden niin myös koko kouluyhtei-
sön hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori toimii yhteistyössä opiskelijoiden, 
perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Kuraattori kuuluu myös Töölön yhteis-
koulun yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltoryhmään (HYVÄ-TYK). 
Koulukuraattori tekee yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ja tar-
vittaessa ohjaa opiskelijan muiden tukipalvelujen piiriin. Verkostotyö on tärkeää 
oppilaan ja opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Ajan kouluku-
raattorille voi varata puhelimitse tai sähköpostilla elisa.parikka@tyk.fi. Kuraatto-
rin työhuone sijaitsee koulun 2. kerroksessa.

LUKION OPPILASKUNTA
Lukiossa toimii oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Oppilas-
kunta järjestää opiskelijoiden yhteistapahtumia ja vapaata harrastustoimintaa 
sekä tekee ehdotuksia muissa koulua ja koulunkäyntiä koskevissa asioissa. Lukion 
ensimmäisen lukuvuoden 2. jakson alussa ryhmät valitsevat edustajan ja vara-
edustajan oppilaskunnan hallitukseen. Koulun johtokunnassa oppilaskuntaa 
edustaa oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja. 

MATKALIPUT
Lukion opiskelijat saavat 17 vuotta täytettyään ostaa opiskelijalipun, jonka hake-
miseen tarvitaan koulun leimalla varustettu lomake. Kelasta voidaan anoa koulu-
matkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä suuntaansa ja kustannuk-
set ovat yli 54€ kuukaudessa. Hakemus jätetään koulun kansliaan.
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OPINTO-OHJAUS
Opinto-ohjaaja tukee lukiolaisia heidän lukio- ja jatko-opintojensa suunnittelussa 
läpi lukuvuoden. Lukion opinto-ohjaajalta voit varata tapaamisajan sähköpostitse 
tai Wilman kautta. Tämän lisäksi lukiolaisella on velvollisuus suorittaa kaksi 
opinto-ohjauksen pakollista kurssia (OP1 ja OP2) lukio-opintojensa aikana. Kurssit 
koostuvat opinto-ohjaajan pitämistä ryhmätunneista ja infotuokioista, tutustumis-
käynneistä korkeakouluihin, työelämääntutustumisjaksoista sekä ryhmänohjaajan 
viikoittain pitämistä ryhmänohjaustuokioista (keskiviikkoisin klo 12.00–12.20).

OPINTOTUKI
Lukiolaiset kuuluvat opintotuen piiriin täytettyään 17 vuotta. Opintorahan suuruus 
riippuu mm. asumistavasta ja iästä. Opintorahaa tulee hakea riittävän ajoissa, sillä 
tukea myönnetään hakemiskuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien. Lisä-
tietoja saat koulun kansliasta, pankeista ja kirjastoista. Hakemuslomakkeita löydät 
sekä oppilaskunnan huoneesta että kansliasta, jonne voit myös jättää hakemuksesi 
KELA:n opintotukikeskukseen toimitettavaksi. Ks. www.kela.fi. 

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
Koulun terveydenhoitaja on tavattavissa pääsääntöisesti maanantaista perjantai-
hin. Vastaanoton löydät koulun 2. kerroksesta. Ajanvaraus puhelimitse: 050 3105 
578, sähköpostitse: soile.tanska@tyk.fi tai Wilman kautta.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on:
1) oppilaiden ja opiskelijoiden terveydenhoito
2) terveysneuvonta
3) lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen
4) yksilökohtainen ja yhteisöllinen opiskeluhuolto 
5) oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonta

Opiskeluterveydenhuollossa painottuvat terveyden edistäminen ja terveyskas-
vatus. Työskentely on yhteistyötä nuorten, perheiden, opettajien, muun opiskelu-
huollon, terveysaseman ja muiden tahojen kanssa. Terveydenhoitajan puoleen voit 
kääntyä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä, kuten uneen, ehkäisyn aloitukseen, 
jaksamiseen, ihmissuhteisiin tai vaikka mielialaan liittyvissä aiheissa. Toimintaa 
sitoo vaitiolovelvollisuus ja se on maksutonta.

Koululääkäri tekee koululla kutsuntatarkastuksia terveydenhoitajan ajan-
varauksella. Sairaanhoidolliset asiat, kuten reseptien uusimiset hoituvat oman 
terveysaseman lääkärillä.

Hammashoito
Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Hoito tapahtuu oman alueen ham-
mashoitolassa. Ajanvaraus tapahtuu Helsingin kaupungin hammashoidon keskite-
tyistä ajanvarauspuhelimista.
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Tapaturmat
Jokainen opiskelija on vakuutettu koulussa, koulumatkalla tai koulun järjes-
tämässä tilaisuudessa sattuvan tapaturman varalta. Tapaturman sattuessa on 
välittömästi otettava yhteyttä joko opettajaan tai terveydenhoitajaan jatkotoimien 
varmistamiseksi. Korvausten turvaamiseksi yhteydenotto terveydenhoitajaan on 
välttämätön. On syytä muistaa, ettei tapaturmavakuutus korvaa yksityisen tervey-
denhoidon palveluja.

OPISKELUVÄLINEET
Kaikki lukiossa tarvitsemasi opiskeluvälineet joudut kustantamaan itse. Kuva-
taiteeseen osallistuvat joutuvat maksamaan materiaalimaksun ja kansainvälisen 
keittiön kurssille osallistujat ruokatarvikkeiden hankkimisesta.

OPISKELIJAN TUKI: OPISKELUHUOLTO
Töölön yhteiskoulun opiskeluhuolto on koko koulun asia. Opiskeluhuollon painopis-
te on yhteisöllisessä ja ennaltaehkäisevässä työssä.

Koulussamme toimii yhteisöllisen opiskeluhuollon ryhmä HYVÄ-TYK. Ryhmä 
vastaa oppilas- ja opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta 
ja arvioimisesta. HYVÄ-TYK ei käsittele yksittäisten opiskelijoiden tai oppilasryh-
mien asioita. Kyseessä on monialainen ryhmä, johon kuuluvat Töölön yhteiskoulun 
rehtori, kuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi, erityisopettaja, opinto-ohjaa-
jat, KiVa-tiimin jäsenet, oppilaskuntien puheenjohtajat sekä vanhempaintoimikun-
nan edustaja.

Koulumme tavoitteena on luoda jokaiselle oppijalle sellainen oppimisympäris-
tö, jossa opiskelijalla on mahdollisuus opiskella monipuolisesti erilaisia työtapoja 
käyttäen. Tietojen oppimisen lisäksi yhtä tärkeää on taitojen oppiminen. Mikäli 
oppimisessa on paljon haasteita, jokaisella oppijalla on mahdollisuus saada tarvit-
semaansa pedagogista tukea. Yksilöllistä pedagogista tukea voi saada aineenopet-
tajilta ja erityisopettajalta. Pedagogisen tuen lisäksi oppilaalla on oikeus tarvitta-
essa saada yksilöllistä opiskeluhuollon tukea. Opiskeluhuollon eri työntekijöihin 
voi jokainen opiskelija tai huoltaja olla suoraan yhteydessä.

OPISKELIJAN TUKI: OPISKELIJAN YKSILÖLLINEN TUKEMINEN
Opiskelijan henkilökohtaisia asioita käsiteltäessä mietitään aina erikseen opiskeli-
jan oman tukiryhmän kokoonpano. Opiskelijan kanssa yhdessä voidaan tapauskoh-
taisesti suunnitella hänen opiskelunsa sekä hyvinvointinsa tukemista esimerkiksi 
ryhmänohjaajan, kuraattorin, koulupsykologin, terveydenhoitajan, erityisopettajan, 
opinto-ohjaajan, huoltajan tai muun opiskelijaa tukevan aikuisen kanssa.

OPISKELIJAILMOITUS
Lukuvuoden alussa jokainen lukion opiskelija täyttää opiskelijailmoituksen, jonka 
sisältämien henkilötietojen tulee olla ajan tasalla. Muutoksista on ilmoitettava 
kansliaan ja ryhmänohjaajalle.
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RYHMÄNOHJAUSTUOKIOT
Sinun tulee osallistua kerran viikossa pidettävään ryhmänohjaustuokioon, joissa 
käsitellään opiskeluun liittyviä kysymyksiä ja tiedotetaan koulunkäyntiä koskevis-
ta ajankohtaisista asioista. Mahdolliset selvittämättömät poissaolosi olet velvolli-
nen korvaamaan erikseen määrättävällä opiskelutehtävällä. Ryhmänohjaustuokiot 
ovat osa pakollisia opinto-ohjauksen kursseja (OP1 ja OP2).

TIEDOTTAMINEN
Tietoa tärkeistä asioista saat
1)  Wilmasta. Käy lukemassa viestisi päivittäin.
2)  ryhmänohjaustuokiossa keskiviikkoisin klo 12.00–12.20 (osallistuminen pakol- 
 lista).
3) lukiolaisten ilmoitustaululta ruokalan portaiden vieressä.
4)  INFO-televisiosta koulun käytävillä.
5)  keskusradiokuulutuksista.
6)  opinto-ohjaajien ilmoitustaululta opinto-ohjaajien työhuoneiden edustalla.
7)  liikunnanopettajien ilmoitustaululta (1. kerroksen pukuhuoneiden eteisessä).
8)  kolmannen kerroksen ilmoitustaululta (kokeiden palautusajat, YO-kirjoitusten  
 tulokset).
9)  oppilaskunnan huoneen ilmoitustaululta (oppilaskunnan asiat).
10) koulun kotisivuilta.

TUTOR-TOIMINTA
Ohjaustehtäviinsä koulutetut toisen vuosikurssin oppilaat, tutorit, ovat uusien 
opiskelijoiden tukena koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Uusille oppilaille järjes-
tetään lukuvuoden alussa säännöllisiä tapaamisia tutoreidensa kanssa, ja heiltä 
voit myöhemminkin aina kysyä neuvoa. Tutor-haku ensimmäisen vuosikurssin 
oppilaille järjestetään IV jaksossa.

YRITYSYHTEISTYÖ
Lukiomme tekee yhteistyötä yritysten kanssa. Aktiivisten yritysyhteistyöverkos-
tojen tuella lukiolaisten jatko-opintosuunnitelmat ja uravalinnat selkenevät ja 
tarvittavat valmiudet paranevat. 

WILMA
Wilma on koulun kurssivalintaohjelma, jossa teet kurssivalintasi, seuraat opintoje-
si etenemistä ja jossa huoltajasi selvittää mahdolliset poissaolosi. Wilma on tärkeä 
yhteydenpitokanava sinun ja opettajiesi välillä.
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Y L I O P P I L A S T U T K I N TO
Lukion opiskelija ilmoittautuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen koko tutkinnon, 
ei pelkästään erillisiä kokeita. Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. 
Tutkintoon osallistuvan on suoritettava äidinkielen ja kirjallisuuden koe tai suomi 
toisena kielenä -koe sekä valintansa mukaan kolme koetta ryhmästä, johon kuulu-
vat toisen kotimaisen kielen, yhden vieraan kielen, matematiikan ja reaaliaineen 
koe. Neljästä pakollisesta kokeesta yhden tulee olla laajan oppimäärän koe. Pakol-
listen kokeiden lisäksi voi suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Opiskelija voi osallistua kokeeseen opiskeltuaan vähintään asianomaisen oppi-
aineen pakolliset kurssit ennen yo-koetta. Töölön yhteiskoulun lukiossa suositte-
lemme opiskelemaan kirjoitettavasta aineesta pakolliset, syventävät ja opettajan 
suosittelemat koulukohtaiset kurssit. Suosittelemme, että opiskelija kirjoittaisi 
mahdollisimman monta ainetta vasta abivuoden keväällä, koska tällöin tulokset 
ovat varmemmin tavoitteiden mukaisia. 

Pakolliset kokeet hyväksyttävästi suorittaneet saavat ylioppilastutkintotodis-
tuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on 
hyväksytysti suoritettu. Opiskelijan tulee suorittaa lukion oppimäärä (vähintään 
75 kurssia) ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista.

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tut-
kinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. 

Ylioppilastutkinnon koepäivämäärät selviävät tämän oppaan lopussa olevasta 
lukuvuosikalenterista. Reaali I sisältää aineet: psykologia, filosofia, historia, fysiik-
ka ja biologia. Reaali II sisältää aineet: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskun-
taoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Lisätietoa ylioppilastutkinnosta saat 
osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi.
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T Ö Ö L Ö N  Y H T E I S KO U LU N  J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N N Ö T
1§ KOULUN NIMI
Töölön yhteiskoulu. 

2§ JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS 
JA SOVELTAMINEN
Järjestyssääntöjen tarkoitus on taata 
päivittäisen työskentelyn sujuvuus, 
turvallisuus ja viihtyisyys.

Järjestyssäännöt koskevat kaik-
kia Töölön yhteiskoulun oppilaita ja 
opiskelijoita sekä soveltuvin osin muita 
työyhteisön jäseniä. Järjestyssääntö-
jä noudatetaan kouluaikana koulun 
alueella, koulunkäyntiin välittömästi 
liittyvissä tilanteissa sekä koulun 
järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi 
järjestyssääntöjä noudatetaan koulun 
ulkopuolella tapahtuvassa opetussuun-
nitelman mukaisessa opetuksessa esim. 
retkillä, leirikoulussa, urheilukilpai-
luissa ym. Koulun alueeksi katsotaan 
koulurakennus (lukuun ottamatta 
vahtimestarin asuntoa), piha ja koulun 
edustan katuosuus. 

Opettajat ja muu henkilökunta nou-
dattavat heitä koskevia säädöksiä.

3§ OPPILAAN OIKEUDET JA 
VELVOLLISUUDET
Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo sekä muut oikeudet
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan 
perusopetukseen, oikeus yhdenver-
taiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, 
oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja 
koskemattomuuteen sekä oikeus yksi-
tyiselämän suojaan. 

Oppilaalla on oikeus saada opetusta 
kaikkina koulun työpäivinä. Hänellä 
on oikeus turvalliseen opiskeluympä-

ristöön sekä muihin lainsäädännössä 
määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.

Koulu on mukana valtakunnallisessa 
KiVa Koulu -ohjelmassa.

Oppilaan velvollisuudet
Oppivelvollisuusikäisellä oppilaalla 
on velvollisuus osallistua opetukseen, 
kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. 
Oppilaalla on velvollisuus osallistua 
opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty 
lupaa poissaoloon. 

Alaikäisen poissaolosta on annettava 
huoltajan varmentama selvitys. Täysi-
ikäinen opiskelija osoittaa poissaolonsa 
pätevän syyn lääkärin, terveydenhoita-
jan tai omalla selvityksellä. 

Sairastuessaan koulupäivän aikana 
oppilaan tulee ilmoittaa asiasta seuraa-
van tunnin opettajalle, luokanohjaajalle 
tai rehtorille ja mennä sitten kansli-
aan, josta ilmoitetaan sairastumisesta 
oppilaan huoltajalle. Näyttöviikolla 
lukiolaisen tulee ilmoittaa viimeistään 
näyttöpäivän aamuna sairastumises-
taan. Muuhun kuin sairastumisesta 
johtuvaan poissaoloon antaa luvan luo-
kanohjaaja tai ryhmänohjaaja enintään 
kolmeksi päiväksi ja rehtori kolmea 
päivää pidemmäksi ajaksi.

4§ TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA 
OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN
Hyvä käytös
Kouluyhteisön jäsenten tulee asiallisel-
la ja rehellisellä käytöksellään pyrkiä 
ylläpitämään

ja edistämään koulun työrauhaa. Sen 
rikkoja kantaa vastuun toimistaan.

Oppitunnit alkavat ja päättyvät 
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voimassa olevan aikataulun mukaisesti. 
Niiden sujuvuus edellyttää kaikilta täs-
mällisyyttä. Jos opettaja ei ole saapu-
nut oppitunnille kymmenen minuutin 
kuluessa sen alkamisesta, oppilaiden 
ja opiskelijoiden tulee tiedustella asiaa 
kansliasta tai opettajainhuoneesta.

Kouluyhteisön jäsenien tulee pitää 
kiinni sovituista ajoista ja myöhästelyä 
tulee välttää.

Kuvaaminen tai nauhoittaminen 
oppitunnilla ja koulun sisätiloissa on 
kielletty. Luvan kuvaamiseen ja nau-
hoittamiseen koulussa antaa koulun 
rehtori, luokanohjaaja tai opettaja. 
Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa 
tai videota ei saa julkaista ilman tämän 
lupaa internetissä, sosiaalisessa medi-
assa tai muussa julkisessa paikassa.

Kirjallisissa tuotoksissa lähteitä 
käytetään ohjeistuksien mukaan ja 
plagiointi on kielletty.

Koulupäivän aikana kaikkialla nou-
datetaan siisteyttä ja pidetään huolta 
yhteisestä viihtyvyydestä. Ruokailussa 
ja ruokailuun mentäessä noudatetaan 
hyviä ruokailutapoja ja sovittuja ruo-
kailuaikoja.

Kirjastossa, tietokoneluokissa ja 
studiossa noudatetaan erikseen niitä 
varten annettuja

ohjeita. Lukiolaisten taukotila on 
vain lukiolaisten käytössä, ja sen järjes-
tys on heidän vastuullaan. 

Oleskelu ja liikkuminen
Oppilaat poistuvat luokkahuoneis-
ta välituntien ajaksi, jolloin luokat 
tuuletetaan. Lukiolaiset voivat poistua 
välitunneilla koulun alueelta, kah-
deksas- ja yhdeksäsluokkalaiset vain 
saatuaan luvan huoltajaltaan. Seitse-

mäsluokkalaisilla ei ole lupa poistua 
koulun alueelta.

Oppilaiden ja opiskelijoiden harras-
tustoiminta koulun tiloissa järjestetään 
kerhojen, oppilaskuntien ja luokkien 
tilaisuuksina. Niissä tulee noudattaa 
koulun järjestyssääntöjä. Tilaisuuksista 
on sovittava hyvissä ajoin rehtorin ja 
valvojien kanssa. Ilmoitusten kiinnittä-
miseen tarvitaan rehtorin lupa.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehti-
minen
Koulun omaisuutta ja oppimateriaaleja 
tulee käsitellä huolellisesti. Vahingos-
ta tulee viipymättä ilmoittaa koulun 
henkilökunnalle. Oppilas on velvollinen 
korvaamaan aiheuttamansa vahingon. 
Toisen omaisuuden luvaton käyttöönot-
to, hukkaaminen tai vahingoittaminen 
on rangaistava teko. 

Koulussa ja koulualueella roskaami-
nen on kielletty ja jokainen on velvolli-
nen siivoamaan jälkensä.

Turvallisuus
Rehtorilla ja opettajilla on oikeus mää-
rätä häiritsevästi käyttäytyvä oppilas 
poistumaan jäljellä olevan oppitunnin 
ajaksi luokkahuoneesta tai muusta 
opetustilasta tai koulun tilaisuudesta. 
Perusopetuksessa oppilaan valvonta on 
järjestettävä.

Luokissa noudatetaan turvallisuus-
määräyksiä ja opettajan antamia ohjei-
ta. Kerran lukuvuodessa järjestetään 
poistumisharjoitus, johon koko koulun 
väki osallistuu. Koulun tilojen käyttö 
muuhun kuin opetukseen on sallittua 
vain rehtorin luvalla.

Jokainen on velvollinen ilmoittamaan 
koulun henkilökunnalle havaitsemis-
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taan turvallisuuteen liittyvistä vioista 
tai puutteista sekä epäasiallisesta 
käyttäytymisestä.

Kouluun ei saa tuoda eikä oppitunnin 
aikana pitää hallussa sellaista esinettä 
tai ainetta, jonka hallussapito on muus-
sa laissa kielletty tai jolla voidaan vaa-
rantaa omaa tai toisen turvallisuutta 
tai joka erityisesti soveltuu omaisuuden 
vahingoittamiseen, ellei hallussapidolle 
ei ole hyväksyttävää syytä. Oppituntiin 
kuulumattomien tavaroiden käyttö 
sekä juominen ja syöminen ilman 
opettajan lupaa on kielletty oppituntien 
aikana. Ulkoilu- ja urheiluvälineitä ei 
saa käyttää sisätiloissa.

Koulussa on tallentava kameraval-
vonta.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja mui-
den mobiililaitteiden käyttö
Oppilas saa pitää esillä ja käyttää omaa 
mobiililaitettaan oppitunnin aikana 
vain jos opettaja on antanut siihen 
luvan. Oppitunnin aikana oppilas 
luovuttaa häiritsevän mobiililaitteen-
sa opettajan osoittamaan paikkaan. 
Mobiililaitteen häiritsevään käyttöön 
voidaan puuttua myös välitunneilla 
ja muina opetuksettomina aikoina, jos 
laitetta käytetään häiritsevästi esimer-
kiksi kiusaamiseen.

Tupakointi, päihteet ja vaaralliset 
esineet
Tupakointi, nuuskaaminen ja säh-
kösavukkeiden käyttö koulun sisäti-
loissa, koulun käytettävissä olevilla 
ulkoalueilla ja koulun oppilailleen 
järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoil-
la on kielletty. Alle 18-vuotiailta myös 
tupakkatuotteiden hallussapito on 

kielletty. 
Päihteiden, huumaavien aineiden ja 

niiden käyttöön liittyvien välineiden 
hallussapito, myynti ja käyttäminen 
sekä niiden vaikutuksen alaisena esiin-
tyminen koulun alueella sekä koulun 
järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoil-
la on kielletty. 

Rehtorilla ja koulun opettajilla on 
perusopetuslain ja lukiolain säätämä 
oikeus työpäivän aikana tarvittaessa 
tarkastaa oppilaan mukana olevat 
tavarat, oppilaan hallinnassa olevat 
koulun säilytystilat ja päällisin puolin 
hänen vaatteensa sellaisen kielletyn 
esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, 
jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen 
turvallisuutta. Oppilaalle tulee ennen 
tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen 
syy. Laissa kielletyt aineet tai esineet 
luovutetaan poliisille. Aseiden, myös te-
räaseiden, voimakkaiden laserosoittimi-
en sekä tulentekovälineiden tuominen 
kouluun on kielletty.

Kurinpito
Ongelmatilanteet pyritään ratkai-
semaan sovitellen. Perusopetuksen 
oppilas voidaan määrätä kasvatuskes-
kusteluun, jälki-istuntoon, antaa oppi-
laalle kirjallinen varoitus tai erottaa 
määräajaksi, jos hän häiritsee opetusta, 
rikkoo järjestystä tai on vilpillinen. 
Lukiolaiselle voidaan antaa kirjallinen 
varoitus tai hänet voidaan erottaa kou-
lusta määräajaksi. Lisäksi opettaja voi 
määrätä oppilaan poistumaan jäljellä 
olevan oppitunnin ajaksi tai rehtori voi 
evätä opetukseen osallistuminen jäljel-
lä olevan työpäivän ajaksi. 

Koulun opettajilla ja rehtorilla on 
oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. 
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Rehtori tai opettaja voi ottaa häirit-
sevät tai vaaralliset esineet tai aineet 
tarvittaessa haltuunsa.

Kotitehtävät laiminlyöneen perus-
opetuksen oppilaan voi opettaja jättää 
työpäivän päätyttyä enintään yhdeksi 
tunniksi kerrallaan tekemään tehtäviä.

Koulun rehtorilla ja opettajilla on 
velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tullees-
ta koulussa tai

koulumatkalla tapahtuneesta häirin-
nästä, kiusaamisesta tai väkivallasta 
niihin syyllistyneen ja niiden kohteena 
olevan oppilaan huoltajalle tai muulle 
lailliselle edustajalle.

5§ JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SEURANTA 
JA TARKISTAMINEN
Niissä asioissa, joista ei erikseen maini-
ta näissä järjestyssäännöissä, nouda-
tetaan lakeja ja asetuksia ja koulun 
ohjeita ja sääntöjä.

Järjestyssäännöt ovat nähtävillä opin-
to-oppaissa. Ne ovat myös opetussuunni-
telmien liitteenä. Jokaisella henkilöstön 
jäsenellä on velvollisuus seurata niiden 
noudattamista ja toteutumista. Jär-
jestyssäännöt tarkistetaan joka kevät 
oppilaskuntien hallituksien kokouksissa 
sekä henkilöstökokouksessa. 
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Äikkä on sellaisten taitojen ja tietojen opiskelua, joista on hyötyä paitsi muiden 
oppiaineiden opiskelussa myös nykymaailman tekstitulvassa luovimisessa. Äikkä 
on tie antoisaan elämään!

Vuorovaikutus- ja viestintätaidot ovat keskeinen edellytys kaikilla elämän aloil-
la. Äidinkieli antaa valmiudet myös itseilmaisuun. Kursseilla harjoitellaan erilaisia 
suullisia viestintätilanteita ja erilaisten tekstien kirjoittamista. Jokaisella kurssilla 
kirjoitetaan vähintään yksi laaja kirjoitelma. Koska viestintätaidot ovat keskeinen 
tavoite, kurssien itsenäistä suorittamista ei suositella. 

Myös kirjallisuuden tuntemus kuuluu yleissivistykseen, koska hyviä kirjoja 
lukemalla oppii ymmärtämään ihmistä. Samalla avartaa ajatteluaan ja maailman-
kuvaansa. Jokaisella pakollisella kurssilla luetaan pääsääntöisesti kaksi kokonais-
teosta. 

Pitkäjänteinen ja projektiluonteinen työskentely korostuu: joka tunnilta ei tule 
läksyjä, vaan kurssin alussa jaettavan ohjelman mukaiset työt on osattava tehdä 
aikataulun mukaisesti. 

Äidinkieli ja kirjallisuus on ainoa kaikille pakollinen oppiaine ylioppilaskirjoituk-
sissa. 

ÄIDINKIELI 
ja  kir ja l l isuus

LU K I O K U R S S I E N  S I S Ä L L Ö T  JA  A RV I O I N T I  
2 0 2 0 -2 0 2 1

ÄI1 
TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS
Tutkitaan tekstityyppejä ja -lajeja sekä 
harjoitellaan erilaisia puheenvuoroja ja 
ryhmäkeskustelun dynamiikkaa. Tutkitaan 
tekstien ja tekstikokonaisuuksien rakenteita 
(kappalejako, jäsennys, aloitus- ja lopetusta-
pa, sidosteisuus) sekä tulkintaa ja tuotta-
mista ohjaavia tekijöitä (mm. moniäänisyys, 
lähteiden valinta ja käyttö). Harjoitellaan 
aineistopohjaista kirjoittamista. 

Kielioppi- ja kielenhuoltoasioista kerra-
taan virke, lause ja lauseenvastike, pää- ja 
sivulause, rinnastus ja alistus, alkukirjain, 
välimerkeistä virkkeen päättövälimerkit, 
pilkku ja lainausmerkit.

A: Numeroarvosana. Arvosana määräytyy 

tuntiaktiivisuuden, työskentelyprosessien, 
tehtyjen töiden (esim. referaatti, aineistoes-
see, henkilökuva romaanista) ja näyttöpäi-
vän perusteella. Puuttuva osasuoritus on 
keskiarvoa laskettaessa nolla. 

S: Suoritetaan ennen muita äidinkielen 
ja kirjallisuuden kursseja. Kurssia ei voi suo-
rittaa itsenäisesti. 

ÄI2 
KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI
Tarkastellaan kielen ja kirjallisuuden yh-
teiskunnallista, yksilöllistä ja yhteisöllistä 
merkitystä mm. tutustumalla kansanruno-
uteen ja Kalevalaan. Perehdytään kielen 
vaihteluun ja muuttumiseen, kirjakielen 

 Pakollinen  Valtakunnallinen syventävä  Koulukohtainen syventävä
 ÄI1, ÄI2, ÄI3, ÄI4,  ÄI7, ÄI8, ÄI9  ÄI10
 ÄI5, ÄI6
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kehittämiseen ja ohjailuun. Harjoitellaan 
lukutaidon vastauksen ja aineistopohjaisen 
tekstin kirjoittamista prosessina sekä pa-
lautteen antamista ja vastaanottamista. Kie-
lioppi- ja oikeinkirjoitusasioista kerrataan 
yhdyssanat, ääntämisen ja kirjoittamisen 
eroja, pronominit ja omistusliite, passiivi, 
nollapersoona ja kongruenssi.

A: Numeroarvosana. Arvosana määräytyy 
tuntiaktiivisuuden, työskentelyprosessien, 
tehtyjen kirjallisten (esim. aineistoessee 
kurssin teemoista) ja suullisten (informatii-
vinen puheenvuoro) töiden sekä näyttöpäi-
vän perusteella. Puuttuva osasuoritus on 
keskiarvoa laskettaessa nolla. 

S: Suoritettava viimeisenä muiden 
pakollisten kurssien jälkeen. Kurssia ei voi 
suorittaa itsenäisesti. 

ÄI3 
KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA 
TULKINTAA
Tutustutaan proosaan, lyriikkaan ja draa-
maan kirjallisuuden lajeina sekä kuvan 
analysoimiseen. Perehdytään kaunokirjal-
lisuuden keinoihin (kertoja, aikarakenne, 
kielen kuvallisuus), erittelyyn ja tulkin-
taan sekä tutustutaan novellityyppeihin. 
Hyödynnetään opittuja käsitteitä ja taitoja 
omassa kirjoittamisessa ja kirjallisuudesta 
keskustelemisessa. Kurssin aikana käydään 
teatterissa. Kielioppi ja oikeinkirjoitusasi-
oista kerrataan ajatusviivan ja metatekstin 
käyttöä, runon siteeraamista, vertailun 
ilmaisemista ja rektioita.

A: Numeroarvosana. Arvosana määräytyy 
tuntiaktiivisuuden, työskentelyprosessien ja 
tehtyjen töiden (mm. fiktiivinen kirjoitelma, 
novelli- ja/tai runoanalyysi) perusteella. 
Puuttuva osasuoritus on keskiarvoa lasket-
taessa nolla. 

S: Kurssi suoritetaan ÄI1:n ja ÄI6:n 
jälkeen. 

ÄI4 
TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN
Opiskellaan suoraa ja epäsuoraa vaikutta-

mista, argumentointitapoja ja retorisia kei-
noja. Tutustutaan tekstien ideologisuuteen, 
mediakritiikkiin sekä viestijän vastuuseen. 
Luetaan kantaa ottavia tekstejä ja kaunokir-
jallisuutta yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
näkökulmasta. Harjoitellaan vaikuttavia 
tekstilajeja ja kantaa ottavia puheenvuoroja, 
keskustelemista ja väittelemistä. Kielioppi- 
ja oikeinkirjoitusasioista kerrataan lyhen-
teet ja numeroilmaukset sekä välimerkeistä 
puolipiste, vinoviiva, sulkeet, heittomerkki.

A: Numeroarvosana. Arvosana määräytyy 
tuntiaktiivisuuden, työskentelyprosessien, 
tehtyjen töiden (mm. vaikuttava puhe, eritte-
leviä ja kantaa ottavia tekstejä) ja näyttö-
päivän perusteella. Puuttuva osasuoritus on 
keskiarvoa laskettaessa nolla. 

S: Kurssin suoritusjärjestys on ÄI1:n, 
ÄI2:n ja ÄI6:n jälkeen vapaa. 

ÄI5 
TEKSTI JA KONTEKSTI
Tarkastellaan tekstejä historiallisessa ja 
kulttuurikontekstissaan esim. jonkin teeman 
näkökulmasta. Tutustutaan länsimaisen 
ja suomalaisen kirjallisuuden historiaan 
1950-luvulle saakka sekä esseeseen kirjal-
lisuuden lajina. Opetellaan erittelemään 
tekstin tyyliä ja hiomaan omaa tekstiä myös 
sujuvuuden ja tyylivalintojen kannalta. 
Kielioppi- ja kielenhuoltoasioista kerrataan 
virkerakenteet, sanajärjestys, vierassanat ja 
kaksoispisteen käyttö.

A: Numeroarvosana. Arvosana määräytyy 
tuntiaktiivisuuden, työskentelyprosessien, 
tehtyjen töiden (esim yo-essee, vertaileva 
kirjallisuusessee, esim. tyylikautta esittelevä 
ryhmän esitys) ja kokeen perusteella. Puut-
tuva osasuoritus on keskiarvoa laskettaessa 
nolla. 

S: Kurssin suoritusjärjestys on ÄI1:n, 
ÄI2:n ja ÄI6:n jälkeen vapaa. 

ÄI6 
NYKYKULTTUURI JA KERTOMUKSET
Perehdytään nykykulttuurin ilmiöihin ja 
teksteihin. Tutustutaan kertomukseen ja 
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kertomuksellisuuteen keskeisenä kulttuu-
reissa vaikuttavana ilmiönä erityisesti myyt-
tien ja intertekstuaalisuuden näkökulmasta. 
Kurssilla luetaan Aleksis Kiven Seitsemän 
veljestä. Kerrattavia kielioppi- ja kielen-
huoltoasioita ovat virkerakenteet ja toisto, 
kielikuvien käyttö, muoti- ja kapulakieliset 
ilmaukset sekä vieraskielisyydet.

A: Numeroarvosana. Arvosana määräytyy 
tuntiaktiivisuuden, työskentelyprosessien, 
tehtyjen kirjallisten (esim. aineistoessee 
kurssin teemoista ja suullisten (informatiivi-
nen puheenvuoro) töiden sekä kokeen perus-
teella. Puuttuva osasuoritus on keskiarvoa 
laskettaessa nolla. 

S: Suoritetaan ÄI1-kurssin jälkeen ennen 
muita pakollisia kursseja. 

ÄI7 
PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN 
SYVENTÄMINEN
Kurssilla opiskellaan puheviestinnän taitoja 
ja vuorovaikutuksen perusteita. Kurssilla 
harjoitellaan erilaisia yksilö- ja ryhmävies-
tinnän tilanteita, kuten esittelypuheenvuo-
roja, ongelmanratkaisukeskustelua, neuvot-
telua ja työpaikkahaastattelua. Keskeistä on 
esiintymis- ja puhevarmuuden kehittäminen 
niin, että jokaisen viestintätaidot tulisivat 
mahdollisimman hyvin käyttöön. Kurssi an-
taa lisävalmiuksia vapaaehtoiseen valtakun-
nallisen puheviestintätaitojen päättökokeen 
(Puhvi) suorittamiseen. 

A: Numeroarvosana. Arvosana määräytyy 
yleisen aktiivisuuden ja suullisten harjoitus-
ten perusteella. 

S: Kurssin suoritusjärjestys on ÄI1:n ja 
ÄI2:n jälkeen vapaa. Kurssia ei voi suorittaa 
itsenäisesti. 

Mikä on Puhvi?
Kaksiosaisessa päättökokeessa arvioidaan 
puheviestintätaitoja sekä esiintymis- että 
ryhmäviestintätilanteessa. Kokeen esiintymis-
tehtävän puheenvuoro valmistellaan etukäteen. 
Tehtävä edellyttää valitun aiheen mukaan 
myös tiedonhankintaa ja havainnollistamista.

ÄI8 
Kirjoittamistaitojen syventäminen Tarkas-
tellaan ja harjaannutaan analysoimaan 
ajankohtaisia kulttuurin, median ja yhteis-
kunnallisen keskustelun aiheita. Syvenne-
tään taitoja oman tekstin näkökulman ja 
lähteiden valinnassa, aiheen käsittelyssä, 
ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun omaää-
nisyydessä. Varmennetaan taitoa kirjoittaa 
kielen, tyylin, rakenteen ja sisällön kannalta 
ehyttä tekstiä. 

A: Numeroarvosana. Arvosana määräytyy 
aktiivisuuden ja tuotosten perusteella. 

S: Kurssi valmentaa yo-kokeeseen. 

ÄI9 
LUKUTAITOJEN SYVENTÄMINEN
Kerrataan ja syvennetään mm. tekstityyppi-
en ja -lajien sekä kielenhuollon normien tun-
temusta. Luetaan fiktiivisiä ja oppiaineen 
alaan kuuluvia faktatekstejä. Harjoitellaan 
tekstianalyysiä, kerrataan kielen, median, 
kirjallisuuden ja kuvan keskeistä käsitteis-
töä ja harjoitellaan yo-kokeen erityyppisiin 
tehtäviin vastaamista. 

A: Numeroarvosana, jonka perusteena 
ovat jatkuva aktiivisuus ja tehdyt työt. 

S: Kurssi valmentaa yo-kokeeseen. 

ÄI10 
FIKTION KEINOT KÄYTTÖÖN
Perehdytään fiktion keinoihin ja niiden 
tehtäviin (miljöö- ja henkilökuvaus, kerron-
nan keinot, aikarakenteet, dialogin käyttö, 
tekstin tunnelman luominen ja sävyt jne.) ja 
harjoitellaan niiden käyttöä omissa erilaisis-
sa fiktion lajeissa. Voidaan myös vertailla ja 
kokeilla visuaalisten ja sanallisten keinojen 
käyttöä. 

A: Numeroarvosana. 
S: Kurssin suorittaminen edellyttää riittä-

vien harjoitusten tekemistä ja opiskeltujen 
keinojen soveltamista omissa tuotoksissa.
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Suomen kaksikielisyys näkyy erityisesti Helsingissä, jossa molempia kieliä käyte-
tään rinnakkain arki- ja kulttuurielämässä sekä työpaikoilla. Olet varmaan kuul-
lut ruotsia kaupungilla ollessasi tai spårassa istuessasi? Missä tulet tarvitsemaan 
ruotsia? 
• Liike- ja elinkeinoelämässä, sillä Ruotsi on Suomen suuri kauppakumppani. 
• Monenlaisessa yhteistyössä Pohjoismaiden välillä.
• Voit hakeutua ruotsinkieliseen tai pohjoismaiseen koulutukseen.
• Monilla työpaikoilla puhutaan suomea sekä ruotsia.
• Kielitaito voi auttaa sinua saamaan unelmiesi kesätyöpaikan.
• Kulttuurielämyksesi laajenevat, kun pystyt valitsemaan myös ruotsinkielisestä 

tarjonnasta.
• Matkustelu Pohjoismaissa helpottuu kun ymmärrät ruotsia. Tanska ja norja 

ovat melko läheistä sukua ruotsin kielelle.
• Ymmärrät erilaisia taustoja, perinteitä sekä arvoja sekä Suomessa että Pohjois-

maissa.  
Ruotsin kielen taito on välttämätön valtion virkaan aikoville ja hyödyllinen asia-
kaspalvelutehtävissä, liike- ja elinkeinoelämässä sekä kunnallishallinnossa.

RUA1 
RUOTSINKIELINEN MAAILMANI
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin 
kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja 
kehittämisen kohteita sekä analysoidaan 
ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. 
Asetetaan tavoitteita ruotsin kielen opiske-
lulle ja etsitään autenttisia ruotsinkielisiä 
kielenkäyttöympäristöjä sekä keinoja oman 
ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi.  Aihe-

piirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren 
elämänpiiriin, harrastuksiin, kiinnostuksen 
kohteisiin ja kielenkäyttötarpeisiin.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suoritetaan ensimmäisenä.

Pakollinen 
RUA1, RUA2, RUA3, RUA4, 

RUA5, RUA6

Valtakunnallinen syventävä
RUA7, RUA8

Koulukohtainen syventävä
RUA9A-taso

RUOTSI
toinen kot imainen kiel i
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RUA2 
IHMINEN VERKOSTOISSA
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielel-
liseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri 
viestintäkanavia käyttäen pohjoismaisessa 
kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia ak-
tiivisena keskustelijana ja toista kuunteleva-
na kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa 
muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitys-
neuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa tarvittavien stra-
tegioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään 
ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden 
yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista 
hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja 
digitalisaation tuomia muutoksia vuorovai-
kutukselle ja hyvinvoinnille.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RUA1 jälkeen.

RUA3 
POHJOISMAISIA KULTTUURI-ILMIÖITÄ 
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opis-
kelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään 
eri tekstilajien tuotoksia painottaen teksti-
lajille ominaista kielellistä tarkkuutta.  Ai-
hepiirinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, 
ruotsinkieliset mediat sekä luova toiminta.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RUA2 jälkeen.

RUA4 
YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ 
MAAILMA
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja 
ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan 
aktiivista toimijuutta ruotsin kielellä. 
Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista 
ilmiöistä käytäviin keskusteluihin pohjois-
maisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökul-
masta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen 
vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten 
ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismah-
dollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RUA3 jälkeen.

RUA5 
TIEDE JA TULEVAISUUS
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja 
tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja 
hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista 
tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan 
jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen 
perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia 
tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian 
ja digitalisaation näkökulmista. Aihepiirit 
nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RUA4 jälkeen.
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RUA6 
OPISKELU, TYÖ JA TOIMEENTULO
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidos-
ta työelämätaitona ja sosiaalisena pääoma-
na. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskeli-
jat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa 
tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai 
urasuunnitelmia ja työntekoa ruotsin kielel-
lä myös muualla kuin Suomessa. Käsitellään 
talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, 
työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, 
sekä laajempia talouden ilmiöitä.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RUA5 jälkeen.

 

RUA7 
KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja 
tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa 
vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille ylei-
söille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien 
tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, 
kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai 
kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan 
oppimäärän pakollisten kurssien teemojen 
käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä 
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän 
elämäntavan näkökulmista ottaen huomi-
oon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen 
kohteet.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
pakollisten kurssien jälkeen.

RUA8 
VIESTI JA VAIKUTA PUHUEN
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä 
suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua 
kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan 
puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan 
valmistelua edellyttävää suullista tuottamis-
ta. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakol-
lisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai 
niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden 
mukaan.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavi-
en tehtävien, jatkuvan näytön ja suullisen 
kokeen perusteella.

S: Suositellaan, että opiskelija on suoritta-
nut vähintään neljä pakollista kurssia ennen 
suulliseen kurssiin osallistumista.

RUA9 
PÅ SLUTRAKAN – VALMENNUSTA YO-
KOKEESEEN
Kurssi on ylioppilaskokeisiin valmentava 
kurssi, jolla harjoitellaan monipuolisesti 
ylioppilaskokeen eri osa-alueita.

A: Numeroarvosana.
S: Kurssi on tarkoitettu 3. vuosikurssin 

opiskelijoille.
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RUB1 
MINUN RUOTSINI
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin 
kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja 
kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja 
arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja.  Ase-
tetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja 
etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen 
kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen 
merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevai-
suudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja 
tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä 
vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepii-
rit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen 
kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä 
erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suoritetaan ensimmäisenä.

RUB2 
HYVINVOINTI JA IHMISSUHTEET
Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaiku-
tustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen 
ja niistä suoriutumiseen tarvittavia strate-
gioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivi-
sena keskustelijana ja toista kuuntelevana 
kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa 
muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneu-

votteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä 
asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökul-
mista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys 
hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen 
elämässä. Pohditaan myös teknologian ja 
digitalisaation tuomia muutoksia vuorovai-
kutukselle ja hyvinvoinnille.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RUB1 jälkeen.

  

RUB3 
KULTTUURI JA MEDIAT
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa 
ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja 
tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. 
Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin 
pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioi-
hin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta 
näkökulmasta.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RUB2 jälkeen.

Pakollinen 
RUB1, RUB2, RUB3, RUB4, RUB5

Valtakunnallinen syventävä
RUB6, RUB7

Koulukohtainen syventävä
RUB8B1-taso
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RUB4 
MONENLAISET ELINYMPÄRISTÖMME
Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien 
tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat 
kulttuurisesti moninainen elinympäristö 
sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, 
joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten 
näkökulmasta.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RUB3 jälkeen.

RUB5 
OPISKELU- JA TYÖELÄMÄÄ RUOTSIKSI
Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvit-
tavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan 
jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitel-
mia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella 
ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan 
mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen 
ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RUB4 jälkeen.

RUB6 
VIESTI JA VAIKUTA PUHUEN
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä 
suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua 
kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan 
puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan 
valmistelua edellyttävää suullista tuottamis-
ta. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakol-
lisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai 

niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden 
mukaan.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavi-
en tehtävien, jatkuvan näytön ja suullisen 
kokeen.

S: Suoritetaan pakollisten kurssien 
jälkeen.

RUB7 
KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja 
tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa 
vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille ylei-
söille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien 
tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, 
kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai 
kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan 
oppimäärän pakollisten kurssien teemojen 
käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä 
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän 
elämäntavan näkökulmasta ottaen huomi-
oon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen 
kohteet.

A:  Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
pakollisten kurssien jälkeen.

RUB8 
PÅ SLUTRAKAN – VALMENNUSTA YO-
KOKEESEEN
Kurssi on ylioppilaskokeisiin valmentava 
kurssi, jolla harjoitellaan monipuolisesti 
ylioppilaskokeen eri osa-alueita.

A:  Numeroarvosana. 
S: Kurssi on tarkoitettu 3. vuosikurssin 

opiskelijoille.
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Englanti on maailmankieli, lingua franca. Se on mm. kaupan, kulttuurin ja teknii-
kan tärkein kieli ja tärkein työkalu kansainvälisessä asioinnissa. Englantia äidin-
kielenään puhuu n. 400 miljoonaa ihmistä ja toisena kielenään 150–375 miljoonaa. 
Englantia vieraana kielenä puhuu jopa miljardi ihmistä.

Englannin osaaminen on edellytys monissa jatko-opinnoissa sekä kotimaassa 
että ulkomailla. Digitalisoituvassa maailmassa englannin hallinta on välttämätön-
tä, ja englannilla on myös keskeinen rooli monen vapaa-ajalla.

Kaikilla englannin kielen kursseilla harjoitellaan sekä suullista että kirjallista 
vuorovaikutusta, mutta painotukset vaihtelevat kursseittain.

Ylioppilaskokeeseen voi osallistua, kun kaikki pakolliset kurssit on suoritettu. 
Kannattaa kuitenkin muistaa, että ylioppilaskoe laaditaan paitsi pakollisten, myös 
valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella, eli kurssit ENA7 ja ENA8 on 
myös opiskeltava, jos haluaa menestyä kokeessa parhaalla mahdollisella tavalla.

ENA1 
KIELI JA MAAILMANI
Kurssi johdattaa peruskoulusta lukion 
englantiin ja vahvistaa sanaston ja perusra-
kenteiden hallintaa.  Kurssilla painotetaan 
opiskelutaitojen vankentamista ja oman 
osaamisen kehittämistä yksin sekä vuorovai-
kutuksessa muiden kanssa. Kurssilla pohdi-
taan maailman kielellistä monimuotoisuut-
ta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä 
kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista 
osaamista. Kurssilla käsiteltävät aihepiirit 

liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja 
kielenkäyttötarpeisiin. 

A: Kaikista kursseista annetaan nume-
roarvosana. Kurssiarvosana määräytyy 
kokeen/kokeiden, kurssin tuotosten sekä 
kurssin aikana osoitetun muun aktiivisuu-
den perusteella. Painotukset vaihtelevat 
kursseittain ja ne käydään läpi jokaisen 
kurssin alussa.

S: Suoritetaan ensimmäisenä. Kurssia ei 
voi suorittaa itsenäisesti.

ENGLANTI
vieraat kielet

Pakollinen 
ENA1, ENA2, ENA3, ENA4, 

ENA5, ENA6

Valtakunnallinen syventävä
ENA7, ENA8

Koulukohtainen syventävä
ENA9

A-taso
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ENA2 
IHMINEN VERKOSTOISSA
Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liitty-
viä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, 
fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohdi-
taan myös teknologian ja digitalisaation 
merkitystä hyvinvoinnille.

A: Kaikista kursseista annetaan nume-
roarvosana. Kurssiarvosana määräytyy 
kokeen/kokeiden, kurssin tuotosten sekä 
kurssin aikana osoitetun muun aktiivisuu-
den perusteella.

S: Kurssit suoritetaan numerojärjestyk-
sessä.  

ENA3 
KULTTUURI-ILMIÖITÄ
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opis-
kelijan monilukutaitoa. Kurssilla tehdään 
eri tekstilajien tuotoksia painottaen kielel-
listä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset 
kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat 
sekä luova toiminta.

A: Kaikista kursseista annetaan nume-
roarvosana. Kurssiarvosana määräytyy 
kokeen/kokeiden, kurssin tuotosten sekä 
kurssin aikana osoitetun muun aktiivisuu-
den perusteella.

S: Kurssit suoritetaan numerojärjestyk-
sessä.  

ENA4 
YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ 
MAAILMA 
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja 
ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan 
aktiivista toimijuutta englannin kielellä. 
Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista 
ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti 
aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. 
Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita 
ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmis-
oikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdolli-
suuksia kansalaisyhteiskunnassa.

A: Kaikista kursseista annetaan nume-
roarvosana. Kurssiarvosana määräytyy 
kokeen/kokeiden, kurssin tuotosten sekä 
kurssin aikana osoitetun muun aktiivisuu-
den perusteella.

S: Kurssit suoritetaan numerojärjestyk-
sessä.   

ENA5 
TIEDE JA TULEVAISUUS 
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja 
tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja 
hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista 
tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan 
jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen 
perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia 
tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian 
ja digitalisaation näkökulmista sekä englan-
nin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja 
teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri 
tiedon- ja tieteenaloista.

A: Kaikista kursseista annetaan nume-
roarvosana. Kurssiarvosana määräytyy 
kokeen/kokeiden, kurssin tuotosten sekä 
kurssin aikana osoitetun muun aktiivisuu-
den perusteella.

S: Kurssit suoritetaan numerojärjestyk-
sessä.  
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ENA6 
OPISKELU, TYÖ JA TOIMEENTULO 
 Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidos-
ta työelämätaitona ja sosiaalisena pääoma-
na. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskeli-
jat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa 
tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai 
urasuunnitelmia ja työntekoa myös kan-
sainvälisessä kontekstissa. Käsitellään 
talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, 
työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, 
sekä laajempia talouden ilmiöitä.

A: Kaikista kursseista annetaan nume-
roarvosana. Kurssiarvosana määräytyy 
kokeen/kokeiden, kurssin tuotosten sekä 
kurssin aikana osoitetun muun aktiivisuu-
den perusteella.

S: Kurssit suoritetaan numerojärjestyk-
sessä.  

 

ENA7 
KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA 
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja 
tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa 
vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille ylei-
söille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan 
eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai 
ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohti-
via, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. 
Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten 
kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, 
taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuuri-
sesti kestävän elämäntavan näkökulmasta 
ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai 
kiinnostuksen kohteet.

A: Kaikista kursseista annetaan nume-
roarvosana. Kurssiarvosana määräytyy 
kokeen/kokeiden, kurssin tuotosten sekä 
kurssin aikana osoitetun muun aktiivisuu-
den perusteella.

S: Kurssit suoritetaan numerojärjestyk-
sessä.  

ENA8 
VIESTI JA VAIKUTA PUHUEN 
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä 
suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua 
kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan 
puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan 
valmistelua edellyttävää suullista tuottamis-
ta. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakol-
lisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai 
niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden 
mukaan.  

A: Kaikista kursseista annetaan nume-
roarvosana. Kurssiarvosana määräytyy 
kokeen/kokeiden, kurssin tuotosten sekä 
kurssin aikana osoitetun muun aktiivisuu-
den perusteella.

S: Kurssit suoritetaan numerojärjestyk-
sessä. 

ENA9 
THE LAST TOUCH
Kurssi antaa abiturientille valmiuksia yliop-
pilaskoetta varten. Runsailla erilaisilla teh-
tävätyypeillä, nykyistä yo-koetta mukaillen, 
parannetaan valmiuksia suoriutua hyvin 
ylioppilaskokeessa.

A: Kaikista kursseista annetaan nume-
roarvosana. Kurssiarvosana määräytyy 
kokeen/kokeiden, kurssin tuotosten sekä 
kurssin aikana osoitetun muun aktiivisuu-
den perusteella.

S: Suoritetaan pakollisten ja val-
takunnallisten syventävien kurssien 
jälkeen.
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Ranska on kansainvälinen, ympäri maailmaa käytetty kieli, jota puhuu yli 200 mil-
joonaa ihmistä viidessä maanosassa. Ranskankielisiin maihin lukeutuu 68 valtiota, 
minkä lisäksi ranska on englannin jälkeen eniten opiskeltu vieras kieli maailmas-
sa. Ranskan kieli avaa ovet taiteen ja muodin maailmaan, ja se on tärkeä turismin 
kieli, onhan Ranska maailman suosituin matkailukohde. Ranska on yksi EU:n 
virallisista kielistä ja sitä tarvitaan mm. Brysselissä ja Strasbourgissa. Ranskan 
kielen osaamisesta voikin olla suurta etua työmarkkinoilla. Lisäksi toisen kulttuu-
rin ja ajattelutavan tunteminen antaa monipuolisemman käsityksen maailmasta. 
Ranskan kielen osaaminen avaa ovet uuteen maailmaan!

RAA1 
KIELI JA MAAILMANI
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon 
eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen 
kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan 
omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan ta-
voitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään 
keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittä-
miseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kie-
lenkäyttöympäristöjä.  Kurssilla pohditaan 
maailman kielellistä monimuotoisuutta ja 
kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista 
osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät 
opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielen-
käyttötarpeisiin.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suoritetaan ensimmäisenä.

RAA2 
IHMINEN VERKOSTOISSA
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielel-
liseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri 
viestintäkanavia käyttäen, myös kansain-
välisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa 
toimia aktiivisena keskustelijana ja toista 
kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaan-
nutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä 
käydä merkitysneuvotteluja. Monipuoliste-
taan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tar-
vittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla 
käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja 
ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja 
sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös 
teknologian ja digitalisaation tuomia muu-
toksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana mää-
räytyy erilaisten kurssilla suoritettavien

RANSKA
vieraat kielet

Pakollinen 
RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6

Valtakunnallinen syventävä
RAA7, RAA8A-taso
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tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAA1 jälkeen.

RAA3 
KULTTUURI-ILMIÖITÄ
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään moni-
lukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien 
tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista 
kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat 
erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset 
mediat sekä luova toiminta.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAA2 jälkeen. 

RAA4 
YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ 
MAAILMA
Kurssilla kehitetään tiedonhankintatai-
toja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitel-
laan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. 
Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista 
ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityi-
sesti aktiivisen kansalaisuuden näkökul-
masta.  Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen 
vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten 
ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismah-
dollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAA3 jälkeen.

RAA5 
TIEDE JA TULEVAISUUS
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja 
tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja 
hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista 
tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan 
jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen 
perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia 
tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian 
ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit 
nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAA4 jälkeen.

RAA6 
OPISKELU, TYÖ JA TOIMEENTULO
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidos-
ta työelämätaitona ja sosiaalisena pääoma-
na. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskeli-
jat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa 
tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai 
urasuunnitelmia ja työntekoa myös kan-
sainvälisessä kontekstissa. Käsitellään 
talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, 
työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, 
sekä laajempia talouden ilmiöitä.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAA5 jälkeen.
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RAA7 
KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuot-
taa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuo-
rovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. 
Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, 
kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, 
kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa otta-
via tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän 
pakollisten kurssien teemojen käsittelyä 
ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti 
ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan nä-
kökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden 
tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
pakollisten kurssien jälkeen.

RAA8 
VIESTI JA VAIKUTA PUHUEN

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa 
kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua 
kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan 
puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan 
valmistelua edellyttävää suullista tuottamis-
ta. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakol-
lisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai 
niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden 
mukaan.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavi-
en tehtävien, jatkuvan näytön ja suullisen 
kokeen perusteella.

S: Suositellaan, että opiskelija on suoritta-
nut vähintään neljä pakollista kurssia ennen 
suulliseen kurssiin osallistumista.

RAB3 
ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA
Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen 
merkitystä omassa elämässä nyt ja tu-
levaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan 
opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan 
ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, 
asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja 
etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen 
kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovai-
kutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten 
jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin 
ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, 
vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suoritetaan ensimmäisenä.

Valtakunnallinen syventävä
RAB3, RAB4, RAB5, RAB6,  

RAB7, RAB8
Koulukohtainen syventävä

RAB9B2-taso
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RAB4 
MONENLAISTA ELÄMÄÄ
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten 
koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuoro-
vaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista 
kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit 
käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä 
kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAB3 jälkeen.

RAB5 
HYVINVOINTI JA HUOLENPITO
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia 
käyttäen toimimista keskustelijana ja toista 
kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan 
taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä mer-
kitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään 
liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin 
hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvai-
heisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan 
keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. 
Pohditaan myös teknologian ja digitalisaati-
on tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAB4 jälkeen.

RAB6 
KULTTUURI JA MEDIAT
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. 
Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai 
alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin 
ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta 
näkökulmasta.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAB5 jälkeen.

RAB7 
OPISKELU, TYÖ JA TULEVAISUUS
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestin-
nän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit 
liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun 
ja työelämään sekä nuorten tulevaisuuden-
suunnitelmiin.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAB6 jälkeen.

                     

RAB8 
YHTEINEN MAAPALLOMME
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia 
ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpei-
den mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin 
osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. 
Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista 
asuinympäristöistä sekä kestävästä elämän-
tavasta.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAB7 jälkeen.
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RAB9 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vah-
vistetaan kulttuurista ymmärrystä tutus-
tumalla tai osallistumalla kansainväliseen 
yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelä-
mään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. 
Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan 
perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta 

kansainväliseen toimintaan opiskelijat ra-
portoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAB8 jälkeen.

RAB1 
TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA UUTEEN 
KIELEEN
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen 
asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden 
kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opis-
kelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan 
vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteis-
sa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita 
sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen 
liittyviä ilmauksia.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suoritetaan ensimmäisenä.

RAB2 
MATKALLA MAAILMASSA
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilai-
sissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen 
kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa 
asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompen-
saatiokeinojen ja muiden viestintästrategioi-
den käyttöä.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAB1 jälkeen.

B3-taso

Valtakunnallinen syventävä
RAB1, RAB2, RAB3, RAB4, RAB5, RAB6, 

RAB7, RAB8
Koulukohtainen syventävä

RAB9
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RAB3 
ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja 
eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja 
tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen 
elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, 
kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viet-
toon ja harrastuksiin.

A:: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAB2 jälkeen.

RAB4 
MONENLAISTA ELÄMÄÄ
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten 
koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuoro-
vaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista 
kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit 
käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä 
kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAB3 jälkeen.

RAB5 
HYVINVOINTI JA HUOLENPITO
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia 
käyttäen toimimista keskustelijana ja toista 
kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan 
taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä mer-
kitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään 
liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin 
hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvai-

heisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan 
keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. 
Pohditaan myös teknologian ja digitalisaati-
on tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAB4 jälkeen.

RAB6 
KULTTUURI JA MEDIAT
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. 
Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai 
alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin 
ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta 
näkökulmasta.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAB5 jälkeen.

RAB7 
OPISKELU, TYÖ JA TULEVAISUUS
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestin-
nän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit 
liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun 
ja työelämään sekä nuorten tulevaisuuden-
suunnitelmiin.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAB6 jälkeen.
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RAB8 
YHTEINEN MAAPALLOMME
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia 
ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpei-
den mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin 
osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. 
Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista 
asuinympäristöistä sekä kestävästä elämän-
tavasta.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAB7 jälkeen.

RAB9 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvis-
tetaan kulttuurista ymmärrystä tutustu-
malla tai osallistumalla kansainväliseen 
yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelä-
mään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. 
Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan 
perusteella. Mahdollisesta osallistumises-
ta kansainväliseen toimintaan opiskelijat 
raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
RAB8 jälkeen.
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SAA1 
KIELI JA MAAILMANI
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon 
eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen 
kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan 
omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan ta-
voitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään 
keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittä-
miseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kie-
lenkäyttöympäristöjä.  Kurssilla pohditaan 
maailman kielellistä monimuotoisuutta ja 
kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista 
osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät 
opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielen-
käyttötarpeisiin.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suoritetaan ensimmäisenä.

SAA2 
IHMINEN VERKOSTOISSA
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielel-
liseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri 
viestintäkanavia käyttäen, myös kansain-
välisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa 
toimia aktiivisena keskustelijana ja toista 
kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaan-
nutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä 
käydä merkitysneuvotteluja. Monipuoliste-
taan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tar-
vittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla 
käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja 
ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja 
sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös 
teknologian ja digitalisaation tuomia muu-
toksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana mää-
räytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 

SAKSA
vieraat kielet

Pakollinen 
SAA1, SAA2, SAA3, SAA4,  

SAA5, SAA6

Valtakunnallinen syventävä
SAA7, SAA8A-taso

Saksaa äidinkielenään puhuvia on yli 100 miljoonaa. 
Kun osaat saksaa
• opiskelumahdollisuudet mm. Saksan yliopistoissa paranevat. Saksa myöntää 

myös apurahoja ulkomaalaisille opiskelijoille. Saksalla on monenlaista koulu-
lais- ja opiskelijavaihtoa useiden maiden kanssa. 

• saksan kieli avaa ovet tieteisiin ja taiteisiin. 
• ymmärrät saksankielisten maiden ihmisten elämää ja kulttuuria paremmin.
• työmahdollisuudet paranevat sekä ulkomailla että Suomessa sekä erityisesti 

Keski-Euroopassa.
• matkailuelämykset myös muualla Euroopassa kuin Saksassa syvenevät.
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tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAA1 jälkeen.

SAA3 
KULTTUURI-ILMIÖITÄ
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään moni-
lukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien 
tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista 
kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat 
erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset 
mediat sekä luova toiminta.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAA2 jälkeen. 

SAA4 
YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ 
MAAILMA
Kurssilla kehitetään tiedonhankintatai-
toja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitel-
laan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. 
Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista 
ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityi-
sesti aktiivisen kansalaisuuden näkökul-
masta.  Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen 
vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten 
ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismah-
dollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana mää-
räytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAA3 jälkeen.

SAA5 
TIEDE JA TULEVAISUUS
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja 
tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja 
hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista 
tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan 
jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen 
perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia 
tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian 
ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit 
nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAA4 jälkeen.

SAA6 
OPISKELU, TYÖ JA TOIMEENTULO
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidos-
ta työelämätaitona ja sosiaalisena pääoma-
na. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskeli-
jat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa 
tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai 
urasuunnitelmia ja työntekoa myös kan-
sainvälisessä kontekstissa. Käsitellään 
talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, 
työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, 
sekä laajempia talouden ilmiöitä.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAA5 jälkeen.
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SAA7 
KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuot-
taa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa 
vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille ylei-
söille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien 
tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, 
kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai 
kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan 
oppimäärän pakollisten kurssien teemojen 
käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä 
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän 
elämäntavan näkökulmasta ottaen huomi-
oon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen 
kohteet.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
pakollisten kurssien jälkeen.

SAA8 
VIESTI JA VAIKUTA PUHUEN

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa 
kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua 
kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan 
puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan 
valmistelua edellyttävää suullista tuottamis-
ta. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakol-
lisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai 
niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden 
mukaan.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavi-
en tehtävien, jatkuvan näytön ja suullisen 
kokeen perusteella.

S: Suositellaan, että opiskelija on suoritta-
nut vähintään neljä pakollista kurssia ennen 
suulliseen kurssiin osallistumista.

SAB3 
ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA
Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen 
merkitystä omassa elämässä nyt ja tu-
levaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan 
opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan 
ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, 
asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja 
etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen 
kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovai-
kutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten 
jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin 
ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, 
vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suoritetaan ensimmäisenä.

Valtakunnallinen syventävä
SAB3-SAB8

Koulukohtainen syventävä
SAB9B2-taso
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SAB4 
MONENLAISTA ELÄMÄÄ
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten 
koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuoro-
vaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista 
kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit 
käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä 
kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAB3 jälkeen.

SAB5 
HYVINVOINTI JA HUOLENPITO
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia 
käyttäen toimimista keskustelijana ja toista 
kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan 
taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä mer-
kitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään 
liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin 
hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvai-
heisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan 
keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. 
Pohditaan myös teknologian ja digitalisaati-
on tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAB4 jälkeen.

SAB6 
KULTTUURI JA MEDIAT
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. 
Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai 
alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin 
ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta 
näkökulmasta.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAB5 jälkeen.

SAB7 
OPISKELU, TYÖ JA TULEVAISUUS
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestin-
nän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit 
liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun 
ja työelämään sekä nuorten tulevaisuuden-
suunnitelmiin.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAB6 jälkeen.
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SAB8 
YHTEINEN MAAPALLOMME
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia 
ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpei-
den mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin 
osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. 
Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista 
asuinympäristöistä sekä kestävästä elämän-
tavasta.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAB7 jälkeen.

SAB9 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvis-
tetaan kulttuurista ymmärrystä tutustu-
malla tai osallistumalla kansainväliseen 
yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelä-
mään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. 
Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan 
perusteella. Mahdollisesta osallistumises-
ta kansainväliseen toimintaan opiskelijat 
raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAB8 jälkeen.

SAB1 
TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA UUTEEN 
KIELEEN
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen 
asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden 
kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opis-
kelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan 
vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteis-
sa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita 
sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen 
liittyviä ilmauksia.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suoritetaan ensimmäisenä.

SAB2
 MATKALLA MAAILMASSA
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilai-
sissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen 
kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa 
asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompen-
saatiokeinojen ja muiden viestintästrategioi-
den käyttöä.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAB1 jälkeen.

Valtakunnallinen syventävä
SAB1-SAB8

Koulukohtainen syventävä
SAB9B3-taso
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SAB3 
ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja 
eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja 
tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen 
elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, 
kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viet-
toon ja harrastuksiin.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAB2 jälkeen.

SAB4 
MONENLAISTA ELÄMÄÄ
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten 
koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuoro-
vaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista 
kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit 
käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä 
kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAB3 jälkeen.

SAB5 
HYVINVOINTI JA HUOLENPITO
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia 
käyttäen toimimista keskustelijana ja toista 
kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan 
taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä mer-
kitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään 
liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin 
hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvai-
heisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan 
keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. 
Pohditaan myös teknologian ja digitalisaati-
on tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAB4 jälkeen.

SAB6 
KULTTUURI JA MEDIAT
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. 
Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai 
alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin 
ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta 
näkökulmasta.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAB5 jälkeen.
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SAB7 
OPISKELU, TYÖ JA TULEVAISUUS
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestin-
nän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit 
liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun 
ja työelämään sekä nuorten tulevaisuuden-
suunnitelmiin.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAB6 jälkeen.

SAB8 
YHTEINEN MAAPALLOMME
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia 
ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpei-
den mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin 
osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. 
Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista 
asuinympäristöistä sekä kestävästä elämän-
tavasta.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAB7 jälkeen.

SAB9 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvis-
tetaan kulttuurista ymmärrystä tutustu-
malla tai osallistumalla kansainväliseen 
yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelä-
mään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. 
Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan 
perusteella. Mahdollisesta osallistumises-
ta kansainväliseen toimintaan opiskelijat 
raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
SAB8 jälkeen.
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ESB1 
TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA UUTEEN 
KIELEEN
Kurssilla tutustutaan espanjan kielen 
asemaan maailmassa ja hahmotetaan sen 
suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin 
tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuoro-
vaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja 
niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä 
opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen 
liittyviä ilmauksia.

A: Kursseilla on pääsääntöisesti numero-
arviointi.

S: Kurssit suositellaan suoritettavaksi 
numerojärjestyksessä. Kursseja voidaan 
suorittaa itsenäisesti opettajan ohjeiden 
mukaisesti.

ESB2 
MATKALLA MAAILMALLA
Kurssilla opetellaan selviytymistä erilaisis-
sa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen 
kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa 
asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompen-
saatiokeinojen ja muiden viestintästrategioi-
den käyttöä.

A: Kursseilla on pääsääntöisesti numero-
arviointi.

S: Kurssit suositellaan suoritettavaksi 
numerojärjestyksessä. Kursseja voidaan 
suorittaa itsenäisesti opettajan ohjeiden 
mukaisesti.

ESPANJA
vieraat kielet

B3-taso

Valtakunnallinen syventävä
ESB1, ESB2, ESB3, ESB4, ESB5, 

ESB6, ESB7, ESB8
Koulukohtainen syventävä

ESB9

Kansainvälistyvässä maailmassa vieraiden kielten ja kulttuurien tunteminen on 
tärkeää. Espanja on maailman neljänneksi puhutuin kieli ja yksi YK:n ja EU:n 
virallisista kielistä. Espanja on 21 maan virallinen kieli, äidinkielenään sitä puhuu 
n. 450–500 miljoonaa ihmistä. Erityisesti matkailun, kulttuurin ja ulkomaankau-
pan aloilla espanjan taito on tärkeä. 

Espanjankielisissä maissa ei aina osata riittävän hyvin englantia. Monet suo-
malaisyritykset toimivat jo nyt espanjankielisissä maissa tai ovat laajentamassa 
toimintaansa esim. espanjankieliseen Amerikkaan.
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ESB3 
ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA
Kurssilla pohditaan espanjan kielen merki-
tystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudes-
sa. Kartoitetaan opiskelijan espanjan kielen 
osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia 
kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoittei-
ta omalle oppimiselle ja etsitään keinoja 
oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. 
Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri 
viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja 
tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen 
elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, 
kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viet-
toon ja harrastuksiin.

A: Kursseilla on pääsääntöisesti numero-
arviointi.

S: Kurssit suositellaan suoritettavaksi 
numerojärjestyksessä. Kursseja voidaan 
suorittaa itsenäisesti opettajan ohjeiden 
mukaisesti.

ESB4 
MONENLAISTA ELÄMÄÄ
Kurssilla kiinnitetään sosiaalisten koodien 
mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuk-
sessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallis-
ta viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät 
viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisis-
sa Suomessa ja espanjankielisissä maissa.

A: Kursseilla on pääsääntöisesti numero-
arviointi.

S: Kurssit suositellaan suoritettavaksi 
numerojärjestyksessä. Kursseja voidaan 
suorittaa itsenäisesti opettajan ohjeiden 
mukaisesti.

ESB5 
HYVINVOINTI JA HUOLENPITO
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia 
käyttäen toimimista keskustelijana ja toista 
kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan 
taitoa muotoilla mielipiteitä. Tutustutaan 
erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja 
elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja har-
joitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä 
asioista. Pohditaan myös teknologian ja 
digitalisaation tuomia muutoksia vuorovai-
kutukselle ja hyvinvoinnille.

A: Kursseilla on pääsääntöisesti numero-
arviointi.

S: Kurssit suositellaan suoritettavaksi 
numerojärjestyksessä. Kursseja voidaan 
suorittaa itsenäisesti opettajan ohjeiden 
mukaisesti.

ESB6 
KULTTUURI JA MEDIAT
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tu-
tustutaan espanjankielisen maailman kult-
tuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta 
ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

A: Kursseilla on pääsääntöisesti numero-
arviointi.

S: Kurssit suositellaan suoritettavaksi 
numerojärjestyksessä. Kursseja voidaan 
suorittaa itsenäisesti opettajan ohjeiden 
mukaisesti.
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ESB7 
OPISKELU, TYÖ JA TULEVAISUUS
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestin-
nän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit 
liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun 
ja työelämään sekä nuorten tulevaisuuden-
suunnitelmiin.

A: Kursseilla on pääsääntöisesti numero-
arviointi.

S: Kurssit suositellaan suoritettavaksi 
numerojärjestyksessä. Kursseja voidaan 
suorittaa itsenäisesti opettajan ohjeiden 
mukaisesti.

ESB8 
YHTEINEN MAAPALLOMME
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia 
ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tar-
peen mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin 
osallistua kansainväliseen yhteistyöhön.

A: Kursseilla on pääsääntöisesti numero-
arviointi.

S: Kurssit suositellaan suoritettavaksi 
numerojärjestyksessä. Kursseja voidaan 
suorittaa itsenäisesti opettajan ohjeiden 
mukaisesti.

ESB9 
VALMISTAUTUMISTA YO-
KIRJOITUKSIIN
Kurssi antaa opiskelijalle espanjan kielen 
ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia tietoja ja 
taitoja. Luetaan tekstejä, kerrataan kieliop-
pia, kuunnellaan ja kirjoitetaan.

A: Kursseilla on pääsääntöisesti numero-
arviointi.

S: Kurssit suositellaan suoritettavaksi 
numerojärjestyksessä. Kursseja voidaan 
suorittaa itsenäisesti opettajan ohjeiden 
mukaisesti.
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ITB1 
TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA UUTEEN 
KIELEEN 
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen 
asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden 
kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opis-
kelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan 
vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteis-
sa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita 
sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen 
liittyviä ilmauksia.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suoritetaan ensimmäisenä.

ITB2 
MATKALLA MAAILMASSA
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilai-
sissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen 
kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa 
asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompen-
saatiokeinojen ja muiden viestintästrategioi-
den käyttöä.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 

tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
ITB1 jälkeen.

ITB3 
ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja 
eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja 
tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen 
elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, 
kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viet-
toon ja harrastuksiin.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
ITB2 jälkeen. 

ITB4 
MONENLAISTA ELÄMÄÄ

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalis-
ten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuo-
rovaikutuksessa ja harjoitellaan kirjallista 
viestintää. Aihepiirit käsittelevät viestintää 

ITALIA
vieraat kielet

Italian kursseilla opiskellaan kaunista ja eloisaa italian kieltä puoliksi italialaisen 
opettajan johdolla. Kursseilla perehdytään paitsi kielioppiin, myös kulttuuriin ja 
sen tapoihin mm. opettelemalla käsimerkkejä ja niiden merkityksiä. Italian opis-
kelu auttaa ymmärtämään monia sivistyssanoja ja mm. ruoka- ja musiikkikult-
tuuriin liittyviä termejä. Ja onhan italiaa perinteisesti kutsuttu yhdeksi maailman 
kauneimmista kielistä.

Valtakunnallinen syventävä
ITB1, ITB2, ITB3, ITB4, ITB5 , ITB6
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kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suo-
messa ja ulkomailla. Tutustumme Italian 
historiaan, sekä kuuluisimpiin italialaisiin 
nähtävyyksiin ja henkilöihin. Kieliopissa 
vahvistamme perusrakenteiden hallintaa, 
mutta etenemme myös mm. menneisiin 
aikamuotoihin.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
ITB3 jälkeen.

ITB5 
HYVINVOINTI JA HUOLENPITO

Kurssilla opetellaan toimimista keskus-
telijana ja toista kuuntelevana kielenkäyt-
täjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja 
käydä keskustelua arkipäiväiseen elämään 
liittyvistä asioista. Teemoina tehtävissä ja 
teksteissä ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja 
erilaiset elämänvaiheet. Pohditaan myös tek-
nologian ja digitalisaation tuomia muutoksia 
vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
ITB4 jälkeen.

ITB6 
KULTTUURI JA MEDIAT

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. 
Tutustutaan italialaisiin kulttuuri-ilmiöihin 
ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria 
kiinnostavasta näkökulmasta (oppilaiden 
toiveita otetaan huomioon). Italialainen 
musiikki, viihde ja uutiset ovat näkyvä osa 
tätä kurssia. 

A: Numeroarvosana. Kurssiarvosana 
määräytyy erilaisten kurssilla suoritettavien 
tehtävien, jatkuvan näytön ja kokeen/kokei-
den perusteella.

S: Kurssi suositellaan suoritettavaksi 
ITB5 jälkeen.
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MAY1 
LUVUT JA LUKUJONOT
Kurssilla käsitellään peruslaskutoimituk-
set eri lukualueissa, ensimmäisen asteen 
yhtälöt ja epäyhtälöt, potenssikäsite ja sen 
sovellukset, prosenttilaskenta, funktio ja 
sen kuvaaja, erilaiset lukujonot ja niiden 
summat. 

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan loppukoe, tuntityöskentely ja 
kotitehtävät.

S: Kurssi on yhteinen lyhyen matematii-
kan 1. kurssin kanssa ja se suoritetaan 1. 
vuoden 1. jaksossa.

MAA2 
POLYNOMIFUNKTIOT JA -YHTÄLÖT
Kurssin sisältöjä ovat toisen ja korkeamman 
asteen polynomiyhtälöt ja epäyhtälöt sekä 
tärkeimmät polynomien jaollisuuteen liit-

tyvät laskusäännöt ja polynomifunktioiden 
kuvaajat.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan loppukoe, tuntityöskentely ja 
kotitehtävät.

S: Kurssi suoritetaan 1. vuoden 2. jaksossa.

MAA3 
GEOMETRIA
Keskeisiä sisältöjä kurssilla ovat kuvioiden 
ja kappaleiden yhdenmuotoisuus mitta-
kaavan avulla sekä niiden pinta-alat ja 
tilavuudet, erilaiset kolmiot ja monikulmiot, 
sini-ja kosinilause sekä ympyrään liittyvät 
perusominaisuudet.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan loppukoe, tuntityöskentely ja 
kotitehtävät.

S: Kurssi suoritetaan 1. vuoden 3. jaksos-
sa.

Pitkä 
matematiikka

MATEMATIIKKA

Pakollinen 
MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA5, MAA6, 

MAA7, MAA8, MAA9, MAA10

Valtakunnallinen syventävä
MAA11, MAA12, MAA13

Koulukohtainen syventävä
MAA14, MAA15, MAA16, MAA17

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle 
ammatillisten ja korkeakouluopintojen edellyttämät matemaattiset valmiudet 
sekä matemaattinen yleissivistys. Pitkän matematiikan opinnoissa opiskelijalla on 
tilaisuus omaksua matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä sekä oppia ymmärtä-
mään matemaattisen tiedon luonnetta. Opetus pyrkii myös antamaan opiskelijalle 
selkeän käsityksen matematiikan merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä sekä 
sen soveltamismahdollisuuksista arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa.
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MAA4 
VEKTORIT
Kurssilla käsitellään vektorikäsite kaksi- ja 
kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden, 
etäisyyksien, kulmien ja kuvioiden ominai-
suuksien tulkinnassa sekä avaruuden suorat 
ja tasot.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan loppukoe, tuntityöskentely ja 
kotitehtävät.

S: Kurssi suoritetaan 1. vuoden 4. jaksos-
sa.

MAA5 
ANALYYTTINEN GEOMETRIA
Kurssilla käydään läpi yhteydet geomet-
risten ja algebrallisten käsitteiden välillä: 
suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, it-
seisarvoyhtälöt ja -epäyhtälöt, yhtälöryhmät 
sekä pisteen etäisyys suorasta.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan loppukoe, tuntityöskentely ja 
kotitehtävät.

S: Kurssi suoritetaan 2. vuoden 2. jaksos-
sa.

MAA6 
DERIVAATTA
Kurssin aiheita ovat rationaaliyhtälö ja 
-epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja 
derivaatta, polynomi- ja rationaalifunktion 
kuvaaja sekä derivaatan sovellukset ääriar-
votehtävissä.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan loppukoe, tuntityöskentely ja 
kotitehtävät.

S: Kurssi suoritetaan 2. vuoden 3. jaksos-
sa.

MAA7 
TRIGONOMETRISET FUNKTIOT
Kurssilla käydään läpi absoluuttinen 
kulmayksikkö radiaani, trigonometriset 
funktiot symmetria- ja jaksollisuusomi-
naisuuksineen sekä niiden derivaatat ja 
trigonometriset yhtälöt.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan loppukoe, tuntityöskentely ja 
kotitehtävät.

S: Kurssi suoritetaan 2. vuoden 4. jaksos-
sa.

MAA8 
JUURI- JA LOGARITMIFUNKTIOT
Keskeiset sisällöt tällä kurssilla ovat juuri-, 
eksponentti- ja logaritmifunktioiden perus-
ominaisuudet ja niiden derivaatat sekä nii-
hin liittyvät yhtälöt ja epäyhtälöt, yhdistetty 
funktio ja käänteisfunktio derivaattoineen.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan loppukoe, tuntityöskentely ja 
kotitehtävät.

S: Kurssi suoritetaan 2. vuoden 5. jaksos-
sa.

MAA9 
INTEGRAALILASKENTA
Kurssilla käsitellään integraalifunktion 
määritelmä, alkeisfunktioiden integraa-
lifunktiot, määrätyn integraalin käsite ja 
sen sovelluksia pinta-alojen ja tilavuuksien 
laskemisessa.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan loppukoe, tuntityöskentely ja 
kotitehtävät.

S: Kurssi suoritetaan 3. vuoden 1. jaksos-
sa.
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MAA10 
TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT
Kurssin sisällöt ovat diskreetti ja jatkuva 
tilastollinen jakauma ja sen tunnusluvut, 
klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, 
kombinatoriikka, todennäköisyyksien 
laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva toden-
näköisyysjakauma ja sen odotusarvo sekä 
keskihajonta ja normaalijakauma.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan loppukoe, tuntityöskentely ja 
kotitehtävät.

S: Kurssi suoritetaan 3. vuoden 2. jaksos-
sa.

MAA11 
LUKUTEORIA JA TODISTAMINEN
Kurssilla käydään läpi lukuteorian peruskä-
sitteet, kokonaislukujen jaollisuus jakoyh-
tälön ja kongruenssin avulla, Eukleideen al-
goritmi, aritmetiikan peruslause ja erilaisia 
todistusmenetelmiä.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan loppukoe, tuntityöskentely ja 
kotitehtävät.

S: Kurssi suoritetaan 2. vuoden 1. jaksos-
sa.

MAA12 
ALGORITMIT MATEMATIIKASSA
Kurssin sisältöjä ovat polynomien jakoal-
goritmi, iteroinnin käsite ja yhtälöiden nu-
meerinen ratkaisu sekä erilaisia menetelmiä 
pinta-alojen approksimoinnissa.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan loppukoe, tuntityöskentely ja 
kotitehtävät.

S: Kurssi suoritetaan 3. vuoden 1. jaksos-
sa.

MAA13 
DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALI-
LASKENNAN JATKOKURSSI
Kurssilla käsitellään jatkuvien ja derivoi-
tuvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, 
käänteisfunktio, kahden muuttujan funktio, 
funktioiden ja lukujonojen raja-arvot ääret-
tömyydessä, epäoleelliset integraalit, sarjat 
ja niiden summat.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan loppukoe, tuntityöskentely ja 
kotitehtävät.

S: Kurssi suoritetaan 3. vuoden 3. jaksossa.

MAA14
 ALGEBRA
Kurssilla täydennetään niitä algebrallisia me-
netelmiä, joita on opiskeltu kursseilla 1, 2 ja 5.

Käsitellään polynomi- ja eksponenttifunk-
tioiden käytännön sovelluksia, yhtälöiden 
ja epä-yhtälöiden ratkaisumenetelmiä, lau-
sekkeiden sievennysmenetelmiä sekä toisen 
asteen käyriä.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan loppukoe, tuntityöskentely ja 
kotitehtävät.

S: Kurssi suoritetaan 1. vuoden 5. jaksossa.

MAA15 
TALOUSMATEMATIIKKA
Kurssi on sama kuin lyhyen matematiikan 
MAB6.

Kurssilla käsitellään prosenttilaskennan 
perusteet sekä indeksi-, kustannus-, rahalii-
kenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia 
sekä taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia ma-
temaattisia malleja lukujonojen ja summien 
avulla.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan loppukoe, tuntityöskentely ja 
kotitehtävät.

S: Kurssi suoritetaan 2. vuoden 4. jaksossa.
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MAA16 
HARJOITTELUKURSSI
Kurssilla harjoitellaan tehostetusti 1. ja 
2. lukiovuonna opiskeltujen pakollisten kurs-
sien sisältöihin liittyviä laskumenetelmiä ja 
sovelluksia.

A: Kurssista annetaan 
suoritusmerkintä(S), ei kurssikoetta.

S: Kurssi suoritetaan 3. vuoden 2. jaksos-
sa.

MAA17 
KERTAUSKURSSI
Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan 
kokonaisnäkemystä lukiomatematiikan 
käyttö- muodoista ja harjaannuttaa häntä 
käyttämään integroidusti eri kursseilla opis-
keltuja tietoja ja taitoja. Kurssin keskeisenä 
sisältönä on pakollisten kurssien syventävä 
kertaus, valikoitujen ylioppilastehtävien 
tekeminen sekä laaja-alaisten sovellusteh-
tävien ratkaiseminen kiinnittäen erityisesti 
huomiota ratkaisumenetelmien valintaan.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan loppukoe, tuntityöskentely ja 
kotitehtävät.

S: Kurssi suoritetaan 3. vuoden 3. jaksos-
sa. Kokeena on valtakunnallinen prelimi-
näärikoe.

MAY1 
LUVUT JA LUKUJONOT
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pohtii 
matematiikan merkitystä yksilön ja yhteis-
kunnan näkökulmasta. Kurssilla kerrataan 
ja täydennetään lukualueet, peruslaskutoi-
mitukset ja prosenttilaskennan periaatteet. 

Opiskelija vahvistaa ymmärrystään funktion 
käsitteestä, ymmärtää lukujonon käsitteen, 
osaa määrittää lukujonoja, kun annetaan al-
kuehdot ja tapa, jolla seuraavat termit muo-
dostetaan, saa havainnollisen käsityksen 
lukujonon summan määrittämisestä, osaa 

Pakollinen 
MAB1, MAB2, MAB3, MAB4, 

MAB5, MAB6
 

Valtakunnallinen syventävä
MAB7, MAB8

Koulukohtainen syventävä
MAB9, MAB10

Lyhyt 
matematiikka
Lyhyen matematiikan opetuksen pyrkimyksenä on kehittää opiskelijoiden yleisiä 
kansalaisvalmiuksia matemaattisen tiedon hankkimisessa, käsittelyssä ja ymmär-
tämisessä sekä matematiikan käytössä elämän eri tilanteissa. Lisäksi tähdätään 
yleisten jatko-opintovalmiuksien antamiseen lähinnä humanistisia, yhteiskuntatie-
teellisiä ja kaupallisia aloja varten.
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ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen 
ja geometrisen jonon ja niistä muodostettu-
jen summien avulla, osaa käyttää teknisiä 
apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujono-
jen tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien 
sovellusongelmien ratkaisussa.

A: Numeroarvosana, johon vaikuttavat 
kurssikoe, kotitehtävät sekä tuntityösken-
tely.

S: Suoritetaan ensimmäisenä.

MAB2 
LAUSEKKEET JA YHTÄLÖT
Kurssilla käsitellään suureiden välinen line-
aarinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongel-
mien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden 
ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen 
ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvi-
oiminen sekä toisen asteen polynomifunktio 
ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen.

A: Numeroarvosana, johon vaikuttavat 
kurssikoe, kotitehtävät sekä tuntityösken-
tely.

S: Kurssi suoritetaan kurssin MAY1 (van-
ha MAB1) jälkeen.

MAB3 
GEOMETRIA 
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat kuvioiden 
yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion 
trigonometria, Pythagoraan lause ja Pyt-
hagoraan lauseen käänteislause, kuvioiden 
ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden mää-
rittäminen sekä geometrian menetelmien 
käyttö koordinaatistossa.

A: Numeroarvosana, johon vaikuttavat 
kurssikoe, kotitehtävät sekä tuntityösken-
tely.

S: Kurssi suoritetaan kurssin MAB2 
jälkeen.

MAB4 
MATEMAATTISIA MALLEJA
Kurssilla käydään läpi lineaarisen ja ekspo-
nentiaalisen mallin soveltaminen, potens-
siyhtälön ratkaiseminen, eksponenttiyhtä-
lön ratkaiseminen logaritmin avulla sekä 
lukujonot matemaattisina malleina.

A: Numeroarvosana, johon vaikuttavat 
kurssikoe, kotitehtävät sekä tuntityösken-
tely.

S: Kurssi suoritetaan kurssin MAY1 (van-
ha MAB1) jälkeen.

MAB5 
TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS
Kurssin asioita ovat diskreettien tilastol-
listen jakaumien tunnuslukujen määrittä-
minen, regression ja korrelaation käsitteet, 
havainto ja poikkeava havainto, ennusteiden 
tekeminen, kombinatoriikka, todennäköisyy-
den käsite sekä todennäköisyyden laskulaki-
en ja niitä havainnollistavien mallien käyttö.

A: Numeroarvosana, johon vaikuttavat 
kurssikoe, kotitehtävät sekä tuntityösken-
tely.

S: Kurssi suoritetaan kurssin MAB4 
jälkeen.

MAB6
TALOUSMATEMATIIKKA
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syven-
tää prosenttilaskennan taitojaan, ymmärtää 
talouselämässä käytettyjä käsitteitä sekä 
kehittää matemaattisia valmiuksiaan oman 
taloutensa suunnitteluun sekä yrittäjyyden 
ja taloustiedon opiskeluun. Keskeisiä sisäl-
töjä ovat indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, 
laina-, verotus- ja muut laskelmat sekä talo-
udellisiin tilanteisiin soveltuvat matemaatti-
set mallit lukujonojen ja summien avulla.
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A: Numeroarvosana, johon vaikuttavat 
kurssikoe, kotitehtävät sekä tuntityösken-
tely.

S: Kurssi suoritetaan kurssin MAB5 
jälkeen.

MAB7 
MATEMAATTINEN ANALYYSI
Kurssilla käsitellään graafisia ja numeerisia 
menetelmiä, polynomifunktion derivaatta, 
polynomifunktion merkin ja kulun tutkimi-
nen sekä polynomifunktion suurimman ja 
pienimmän arvon määrittäminen suljetulla 
välillä.

A: Numeroarvosana, johon vaikuttavat 
kurssikoe, kotitehtävät sekä tuntityösken-
tely.

S: Kurssi suoritetaan kurssin MAB6 (van-
ha MAB4) jälkeen.

MAB8 
TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS II
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija vah-
vistaa ja monipuolistaa tilastojen käsitte-
lytaitojaan. Kurssin keskeiset sisällöt ovat 
normaalijakauma ja jakauman normittami-
sen käsitteet, toistokoe, binomijakauma ja 
luottamusvälin käsite.

A: Numeroarvosana, johon vaikuttavat 
kurssikoe, kotitehtävät sekä tuntityösken-
tely.

S: Kurssi suoritetaan kurssin MAB7 
jälkeen.

MAB9 
KERTAUSKURSSI
Kurssilla opiskelija saa kokonaiskuvan 
matematiikan eri osa-alueista sekä kertaa 
lukio-oppimäärän ylioppilaskoetta varten. 
Painotus suunnitellaan vuosittain ja ryhmit-
täin.

A: Ks. MAY1-kurssi.
S: Kurssi voidaan suorittaa kurssien 

MAY1–MAB6 jälkeen.

MAB10 
TEHOLASKENTAKURSSI
Tehokurssilla valmentaudutaan ylioppilas-
kirjoituksiin käymällä läpi aikaisempien 
vuosien lyhyen matematiikan yo-kirjoituk-
sia.

A: Kurssi arvioidaan tuntityöskentelyn ja 
preliminäärikokeen perusteella.

S:  Kurssi voidaan suorittaa kurssien 
MAY1–MAB6 jälkeen.

OPPIMÄÄRÄN VAIHTAMINEN

Vaihdettaessa matematiikan oppimäärää pitkästä lyhyeen noudatetaan hyväksi lukemises-
sa seuraavia vastaavuuksia: MAA2=MAB2, MAA3=MAB3, MAA6=MAB7, MAA8=MAB4 ja 
MAA10=MAB5. Tasoa vaihdettaessa suoritettujen kurssien arvosanat säilyvät entisellään. 
Hylätyt kurssit (arvosana 4) poistuvat kurssirekisteristä oppimäärän vaihtamisen yhteydessä, 
ellei niille löydy lyhyen matematiikan oppimäärän puolelta vastaavuutta. Opetussuunnitel-
massa voidaan määrätä myös lisänäyttöjä etenkin kurssin arvosanaa uudelleen arvioitaessa.
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BI1 
ELÄMÄ JA EVOLUUTIO
Kurssin keskeiset teemat ovat biologia 
tieteenä, solu elämän perusyksikkönä, eliön 
elinkaari ja evoluutio. Kurssilla kuljetaan 
evoluution aikajanalla elämän aamuhämä-
ristä nykyhetkeen ja  tutuiksi tulevat niin 
eliökunnan sukupuu kuin DNA:n rakenne. 
Kurssilla tuotetaan mahdollisuuksien mu-
kaan pienimuotoinen tutkimus tai projekti 
osana kurssiarviointia. 

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa otetaan 
kokeen lisäksi huomioon jatkuva näyttö tun-
tityöskentelyssä sekä tehdyt tutkimukset/
projektit työselostuksineen. 

S: Suoritusjärjestys on vapaa.

BI2 
EKOLOGIA JA YMPÄRISTÖ
Kurssin keskeiset teemat ovat ekologian 
perusteet, erilaisiin ympäristöongelmiin 
tutustuminen sekä kestävän kehityksen 
periaatteet. Kurssin aikana tehdään ekolo-
giaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus 
tai kehittämisprojekti. Kurssilla käsitel-

lään mm. lajien välisiä suhteita, paikallisia 
ympäristöongelmia sekä ilmastonmuutoksen 
ekologisia vaikutuksia. 

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa otetaan 
kokeen lisäksi huomioon jatkuva näyttö tun-
tityöskentelyssä sekä tehdyt tutkimukset/
projektit työselostuksineen. 

S: Suoritusjärjestys on vapaa.

BI3 
SOLU JA PERINNÖLLISYYS
Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa 
syventämään ymmärrystä solun rakenteesta 
ja toiminnasta. Keskeisinä sisältöinä ovat 
erilaiset solut ja niiden rakenne, toiminta 
ja lisääntyminen sekä perinnöllisyyden 
perusteet. Tutustumme esimerkiksi epigene-
tiikkaan, mutaatioihin sekä risteyttämiseen. 
Kurssilla tehdään solubiologinen tutkimus.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa otetaan 
kokeen lisäksi huomioon jatkuva näyttö tun-
tityöskentelyssä sekä tehdyt tutkimukset/
projektit työselostuksineen. 

S: BI1 kannattaa käydä ensin.

Pakollinen 
BI1, BI2

Valtakunnallinen syventävä
BI3, BI4, BI5

Koulukohtainen syventävä
BI6, B17

REAALIAINEET

Biologia
Biologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija kiinnostuu biologisesta tiedosta 
ja ymmärtää, mikä on biologialle tieteenalana ominaista. Tavoitteena on myös op-
pia tuntemaan biologisia rakenteita ja prosesseja, perinnöllisyyttä sekä ymmärtää 
evoluution merkitys. Biologian kursseilla perehdytään mm. tutkimuksen menetel-
miin, motivoidutaan ja saadaan välineitä ajankohtaisen biologisen tiedon seuraa-
miseen sekä sovelletaan biologisia tietoja ja taitoja arkielämässä. Kurssien tärkein 
tavoite on herättää uteliaisuus ja kiinnostus bio- ja ympäristötieteisiin sekä luoda 
vankka tietopohja solu- ja molekyylitasolta aina biosfääritasolle saakka. 
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BI4 
IHMISEN BIOLOGIA
Anatomiaa ja fysiologiaa. Kurssilla sel-
vitetään ihmisen/nisäkkään elimistön 
rakennetta ja toimintaa sekä teoriassa että 
käytännön preparointien avulla. Kurssin 
aikana selvitetään mm. miten elimistö toimii 
ja sopeutuu esim. fyysisessä rasituksessa, 
kylmässä tai taudinaiheuttajien hyökätessä. 
Kurssilla perehdytään myös ihmisen lisään-
tymiseen sekä tuotetaan ihmisen elimistön 
toimintaa mittaava tutkimus. 

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa otetaan 
kokeen lisäksi huomioon jatkuva näyttö tun-
tityöskentelyssä sekä tehdyt tutkimukset/
projektit työselostuksineen. 

S: Suoritusjärjestys on vapaa.

BI5 
BIOLOGIAN SOVELLUKSET
Kurssin keskeisiä tarkastelun kohteita ovat 
geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset 
sovellukset. Perehdymme biologian erilaisiin 
sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa ja 
vaikkapa rikospaikkatutkinnassa. Kurssil-
la tulevat tutuiksi myös erilaiset mikrobit 
hyötyineen ja haittoineen sekä jalostuksen 
menetelmät. Kurssilla opiskelija harjoitte-
lee mikroskoopin käyttöä sekä tekee esim. 
bakteeriviljelmien avulla biologian sovellu-
salaan liittyvän kokeen tai tutkimuksen. 

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa otetaan 
kokeen lisäksi huomioon jatkuva näyttö tun-
tityöskentelyssä sekä tehdyt tutkimukset/
projektit työselostuksineen. 

S: BI3 kannattaa käydä ensin.

BI6 
KERTAUSKURSSI
Kurssilla kerrataan tehokkaasti biologian 
kurssien 1-5 asioita ja harjoitellaan erilaisia 
tehtävätyyppejä biologian reaalia varten. 
Kurssilla keskitytään myös ilmiöpohjai-
suuteen eli kurssirajat ylittävien ilmiöiden 
löytämiseen, tutkimiseen ja kertaamiseen. 
Tehotreeniä ylioppilaskirjoituksia varten, 
mutta mukavasti ja toiminnallisestikin 
yhdessä tehden!

A: Numeroarvosana.
S: Kurssit 1–5 kannattaa käydä ensin. 

BI7 
BIOLOGIAN TUTKIMUSKURSSI
Itsenäisesti suoritettava ja suunniteltavis-
sakin oleva kurssi. Kurssin voi suorittaa 
syventymällä ja tutustumalla laajemmin 
johonkin biologian aihepiiriin ja tuottamalla 
siitä vapaamuotoisen tutkimuksen tai port-
folion. Mahdollisia suoritustapoja ovat myös 
herbaarion tai vastaavan kokoelman teko, 
seurantatutkimus, lajiston kartoitus, biologi-
an uutisportfolio tai lajitunnistustentti. 

A: Numeroarvosana.
S:  Suoritusjärjestys on vapaa.
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ET1 
MAAILMANKATSOMUS JA KRIITTINEN 
AJATTELU
Kurssilla tutustutaan erilaisiin maail-
mankuviin ja -katsomuksiin sekä niiden 
tutkimiseen eri tieteiden tarjoamin välinein. 
Keskeinen teema on, miten yksilölliset 
ja yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat 
maailmankatsomuksen muotoutumiseen. 

Kurssilla perehdytään myös tiedon perus-
teluihin ja luotettavuuteen sekä argumen-
taation perusteisiin. Tavoitteena on oppia 
tarkastelemaan kriittisesti niin omia kuin 
muiden uskomuksia sekä erilaisten medioi-
den tarjoamaa informaatiota. 

A: Numeroarvosana.
S: Suoritusjärjestys on vapaa.

Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen oppiaine. Sen tiedeperustaan 
kuuluu ihmis-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteitä sekä filosofiaa. Oppiaineen laaja-
alaisuus kehittää opiskelijoiden kykyä arvioida monipuolisesti erilaisia ilmiöitä 
sekä keskustella niistä eri näkökulmia yhdistellen.

ET:n ihmiskäsitys korostaa ihmisten mahdollisuutta elää vapaina ja keskenään 
tasavertaisina, aktiivisina ja tavoitteellisina. ET tukee opiskelijoiden elämänkat-
somuksen ja identiteetin muotoutumista sekä heidän yhteisöllisten hyvän elä-
män ihanteidensa ja käytäntöjensä rakentumista. Opiskelijoiden kulttuurista ja 
katsomuksellista yleissivistystä sekä arvostelukykyä syvennetään pohdiskelevasti 
ja keskustellen.

Katsomukselliset kysymykset ovat usein henkilökohtaisia, mutta niiden pohdis-
kelun perustana ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, 
ristiriidattomuus ja systemaattisuus. Katsomusten, arvostusten ja uskomusten 
arviointi- ja ilmaisutavoissa pyritään eri näkökulmien huomioimiseen pelkkien 
mielipiteiden esittämistä monipuolisemmin.

Poikkitieteellisyytensä ansiosta ET luo pohjaa erityisesti kaikkien humanistis-
yhteiskunnallisten alojen jatko-opintoihin. ET-opinnot sivuavat myös muiden 
tieteenalojen kysymyksiä. Samoin ET avaa näkökulmia taito- ja taideaineiden 
opiskeluun.

Elämänkatsomustiedossa arvioidaan opiskelijan laaja-alaista katsomuksellista 
ymmärrystä sekä kykyä tarkastella ja ilmaista katsomuksellisia aiheita moni-
puolisesti. Arviointi tukee ja kehittää opiskelijan kykyä arvioida oman elämän-
katsomuksensa ja identiteettinsä rakentumista sekä rohkaisee opiskelijaa oman 
opiskelunsa suunnitteluun ja kehittämiseen.

Pakollinen 
ET1, ET2

Valtakunnallinen syventävä
ET3, ET4, ET5,  ET6
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ET2 
IHMINEN, IDENTITEETTI JA HYVÄ 
ELÄMÄ
Kurssilla perehdytään erilaisiin ihmis-
käsityksiin ja -ihanteisiin sekä erilaisiin 
näkemyksiin hyvästä elämästä. Ihmisarvo 
ja ihmisoikeudet muodostavat kurssin 
keskeisen arvoperustan. Yksilön identiteetin 
rakentuminen sekä mahdollisuudet vaikut-
taa omaan elämäänsä ovat myös kurssin 
teemoja, joita lähestytään elämänmakuisten 
kysymysten kautta. Tavoitteena on kehittää 
opiskelijan kykyä analysoida ja ilmaista 
omaa identiteettiään ja elämänkatsomus-
taan toisia kunnioittaen.

A: Numeroarvosana.
S: Suoritusjärjestys on vapaa.

ET3 
YKSILÖ JA YHTEISÖ
Kurssilla tarkastellaan ihmistä sosiaali-
sena olentona, yksilöiden vuorovaikusta 
ja yhteisöllisyyttä. Näin hahmotetaan 
yhteisöllisyyden merkitystä ihmisyydelle. 
Myös yhteiskuntatutkimuksen perusteita, 
yhteiskunnallisia rakenteita ja muutoksia 
käsitellään. Samoin taloudellisen ja poliitti-
sen vallan suhde sekä yksilö kuluttajana ja 
kansalaisena kuuluvat kurssin teemoihin. 
Kurssilla avarretaan ymmärrystä yksilön 
vaikutusmahdollisuuksista ja vastuista niin 
paikallisesti kuin globaalisti.

A: Numeroarvosana.
S: Suoritusjärjestys on vapaa.

ET4 
KULTTUURIT KATSOMUKSEN MU-
OVAAJINA
Kurssilla perehdytään kulttuurin merki-
tykseen ihmisyydelle ja annetaan välineitä 
kulttuurisen identiteetin rakentamiseen. 
Keskeisiä kurssilla käsiteltäviä asioita ovat 
kulttuurin käsite ja merkitys, erilaiset teori-
at kulttuurien kehityksestä sekä kulttuurien 
vuorovaikutus. Myös tapakulttuurin muoto-

ja, kulttuurista itseilmaisua sekä suomalai-
sen kulttuurin ja identiteetin historiallista 
rakentumista käsitellään. Esillä on myös 
etnosentrismin, rasismin sekä keskinäisen 
kunnioituksen ja yhdenvertaisuuden histori-
aa ja nykypäivää eri kulttuureissa.

A: Numeroarvosana.
S: Suoritusjärjestys on vapaa.

ET5 
KATSOMUSTEN MAAILMA
Kurssilla tutkitaan erilaisia uskonnollisia ja 
uskonnottomia maailmankatsomuksia sekä 
perehdytään niiden historialliseen raken-
tumiseen ja monimuotoisuuteen. Käsitel-
täviä teemoja ovat myös uskonnollisuuden 
erilaiset ilmenemismuodot, uskontokritiikki, 
ateismi ja agnostismi. Esillä ovat katsomus-
ten suhde moraaliin, kulttuuriin, yhteis-
kuntiin, politiikkaan ja tieteeseen. Samalla 
tutustutaan uskontojen ja uskonnottomuu-
den tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja 
teorioihin.

A: Numeroarvosana.
S: Suoritusjärjestys on vapaa.

ET6 
TEKNOLOGIA, MAAILMAN-
KATSOMUKSET JA IHMISKUNNAN 
TULEVAISUUS
Kurssilla lähestytään kulttuureita ja katso-
muksia eri tieteenalojen ja tutkimusperin-
teiden näkökulmasta. Samalla perehdytään 
ihmiskunnan suuriin maailmankuvallisiin, 
-katsomuksellisiin ja teknologisiin murrok-
siin. Kokoavina teemoina ovat ihmislajin 
evoluutio ja kulttuurievoluutio sekä tieteen 
ja teknologian vaikutus niihin sekä ihmisen 
itseymmärrykseen. Esillä on myös erilaisia 
tulevaisuuden visioita sekä yksilön mahdol-
lisuudet vaikuttaa niihin.

A: Numeroarvosana.
S: Suoritusjärjestys on vapaa.
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Filosofian opiskeleminen harjaannuttaa punnitsemaan käsitysten perusteluja 
järkiperäisesti. Kyseenalaistavan ja perusteita etsivän luonteensa ansiosta filosofia 
kehittää yleisiä oppimisen ja ajattelun valmiuksia sekä johdonmukaisen argumen-
taation taitoa.

Filosofiassa pohditaan, miten eri tieteenalojen ja ajatteluperinteiden käsitykset 
rakentuvat ja eroavat toisistaan. Erilaisten näkemysten arviointi ohjaa kriittisyy-
teen ja vahvistaa epävarmuuden sietokykyä. Etiikan, arvojen ja merkitysten filoso-
finen pohdinta kehittää arvostelukykyä sekä edistää luovan ja itsenäisen ajattelun 
kehitystä.

Filosofian opiskelusta on hyötyä kaikilla humanistis-yhteiskunnallisilla aloilla, 
mukaan lukien psykologia, lääketiede, tietojenkäsittelytiede ja kauppatieteet. Filo-
sofian tiedoista ja taidoista on etua myös tutkijan uraa harkitseville.

Filosofiassa arviointi kohdistuu ajattelun taitojen ja keskeisten käsitteiden hal-
lintaan sekä kykyyn ilmaista filosofista ajattelua. Kurssien arvioinnissa käytetään 
monipuolisia menetelmiä kunkin kurssin sisältöjen ja tavoitteiden asettamien 
vaatimusten mukaan. Mahdollinen loppukoe on vain osa arviointia. 

FI1
JOHDATUS FILOSOFISEEN 
AJATTELUUN
Kurssin keskeisin kysymys kuuluu: Mitä 
filosofia on? Tätä selvitetään tutkimalla 
filosofisten ajattelun luonnetta sen kes-
keisten kysymysten kautta, esimerkiksi 
pohtimalla hengen ja aineen sekä vapauden 
ja välttämättömyyden suhdetta. Kurssilla 
perehdytään myös erilaisten väitteiden ja 
uskomusten tiedollisiin perusteluihin. Joh-
donmukaisen argumentaation ja päättelyn 
opiskelu ja harjoittelu on kurssin läpäisevä 
teema.

A: Numeroarvosana.
S: Suositellaan suoritettavaksi ensimmäi-

senä filosofian kurssina. Itsenäinen suoritus 
on mahdollista vain poikkeustapauksessa.

FI2 
ETIIKKA
Filosofinen etiikka tutkii moraalin luonnet-
ta. Kuinka moraalia perustellaan, millainen 
on moraalin suhde lakiin ja tapoihin, onko 
olemassa kaikille yhteisiä arvoja tai moraa-
lisääntöjä? Kurssilla perehdytään etiikan 
teorioihin ja etsitään niiden avulla vasta-
uksia elämään ja ihmissuhteisiin liittyviin 
moraalisiin kysymyksiin. Pohditaan myös 
kysymyksiä elämän hyvyydestä ja merkityk-
sellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta.

A: Numeroarvosana.
S: Kurssin suoritusjärjestys on vapaa. 

Kurssin suorittamista itsenäisesti ei suosi-
tella.

Filosofia

Pakollinen 
FI1, F12

Valtakunnallinen 
syventävä

FI3, FI4

Koulukohtainen 
syventävä

FI5, FI6
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FI3
YHTEISKUNTAFILOSOFIA
Kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian 
keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä 
poliittisiin ihanteisiin. Mitä on yhteiskunnal-
linen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo? Millä 
tavoin erilaisia yhteiskuntajärjestyksiä 
on perusteltu? Kurssilla pohditaan lisäksi 
taloutta ja omistamista koskevia filosofisia 
ongelmia sekä yhteiskunnallisia jännitteitä 
ja ristiriitoja. Esillä ovat myös ajankohtaiset 
yhteiskuntafilosofiset ja yhteiskunnalliset 
kysymykset.

A: Numeroarvosana.
S: Kurssin suoritusjärjestys on vapaa.

FI4 
TIETO, TIEDE JA TODELLISUUS
Kurssilla syvennytään metafysiikan, tie-
toteorian ja tieteenfilosofian kysymyksiin. 
Millainen on todellisuuden rakenne? Mitä 
tieto ja tietäminen ovat filosofiassa, tieteessä 
ja arkielämässä? Mitä tarkoittaa totuus? 
Kurssilla käsitellään filosofian ja muiden 
tieteenalojen tapoja hahmottaa todellisuut-
ta sekä perehdytään erilaisiin tieteellisen 
selittämisen muotoihin.

A: Numeroarvosana.
S: Kurssin suoritusjärjestys on vapaa. 

Kurssin suorittamista itsenäisesti ei suosi-
tella.

FI5 
FILOSOFIAN ERITYISKYSYMYKSIÄ
Opiskelijat osallistuvat kurssin sisällön 
suunnitteluun, joten käsiteltävät aiheet 
voivat vaihdella. Yhdistävinä teemoina 
kurssilla ovat filosofisen argumentaation ja 
päättelyn harjaannuttaminen sekä joiden-
kin filosofian suuntausten tai osa-alueiden 
syventävä tutkiminen. Kurssi voidaan 
toteuttaa myös väittelykilpailuna. Työtavat 
sovitaan erikseen opiskelijoiden kanssa 
kurssin sisältöjä ja tarpeita vastaaviksi.

A: Numeroarvosana / suoritusmerkintä. 
Arvioinnissa otetaan huomioon aktiivisuus 
ja kurssityöt, mahdollinen loppukoe on vain 
osa arviointia.

S: Kurssi rakentuu muiden filosofian 
kurssien varaan, joten sen täysipainoinen 
suoritus edellyttää ainakin kahden muun 
filosofian kurssin käymistä.

FI6 
LUOMISEN TUSKA - TAITEEN FILOSOFIA 
JA KÄYTÄNTÖ
Kurssilla tutustutaan taidefilosofiaan, tai-
teen olemukseen sekä sen eri lajeihin (esim. 
kirjallisuus, kuvataide, musiikki, elokuva) ja 
niiden ilmaisukeinoihin. Perehdytään taide-
filosofian ja estetiikan keskeisiin kysymyk-
siin ja käsitteisiin sekä pohditaan taiteen 
tulkintaan liittyviä ongelmia. Mitä taideteos 
merkitsee? Mikä erottaa taiteen viihteestä, 
vai erottaako mikään? Mikä on hyvää taidet-
ta ja onko huono taide ollenkaan taidetta?

A: Numeroarvosana / suoritusmerkintä. 
Arvioinnissa otetaan huomioon aktiivisuus 
ja kurssityöt, mahdollinen loppukoe on vain 
osa arviointia.

S: Kurssin suoritusjärjestys on vapaa.

Pakollinen 
FY1
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FY1 
FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ
Kurssilla opiskellaan liikkeen kuvaami-
sessa tarvittavat peruskäsitteet ja liik-
keen graafinen esitys sekä voima liikkeen 
muutoksen aiheuttajana. Lisäksi käsitellään 
fysiikan merkitystä historian eri vaiheissa 
ja nykyaikana. Kurssin aikana opitaan, että 
kokeellisuus ja mallintaminen ovat perusta-
na fysikaalisen tiedon rakentumisessa sekä 
harjoitellaan mittaamista, tulosten esittä-
mistä ja niiden luotettavuuden arviointia. 
Lisäksi otetaan huomioon fysiikan merkitys 
historian eri vaiheissa ja nykyaikana.

A:  Numeroarvosana / suoritusmerkintä. 
Arvosanaan vaikuttavat kurssikoe, tunti-
työskentely, kotitehtävien suorittaminen 
sekä aktiivisuus ja kiinnostuneisuus.

S: Kurssi suoritetaan ennen muita fysii-
kan kursseja.

FY2 
LÄMPÖ
Kurssilla opiskellaan lämpöön liittyviä 
ilmiöitä: kaasujen tilanmuutokset ja 
lämpölaajeneminen, kappaleiden lämpene-
minen, jäähtyminen, olomuodon muutokset 
ja lämpöenergia. Lisäksi opitaan käsitteet 

paine ja hydrostaattinen paine. Kurssilla 
käydään läpi myös mekaaninen energia, työ, 
teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, 
sisäenergia sekä energiavarat.

A: Numeroarvosana. Ks. FY1-kurssi.
S: Kurssi suoritetaan kurssin FY1 jälkeen.

FY3 
SÄHKÖ
Kurssilla opiskellaan sähköstatiikan 
perusteet (Coulombin laki, homogeeninen 
sähkökenttä ja aine sähkökentässä) sekä ta-
savirtapiirit (sähköpari, vastukset, vastusten 
kytkennät ja Kirchhoffin lait, jännitteen ja 
sähkövirran mittaaminen). Lisäksi käsitel-
lään sähkövirran kulku metallijohteessa, 
Ohmin laki ja Joulen laki.

A: Numeroarvosana. Ks. FY1-kurssi.
S: Kurssi suoritetaan kurssin FY2 jälkeen.

FY4 
VOIMA JA LIIKE
Kurssin tavoitteena on, että voiman ja liik-
keen käsitteitä osataan soveltaa ja käyttää 
erilaisissa käytännön tilanteissa. Kurssilla 
opiskellaan tasainen ja tasaisesti k

Fysiikka

Pakollinen 
FY1

Valtakunnallinen syventävä
FY2, FY3, FY4, FY5,  

FY6, FY7

Koulukohtainen syventävä
FY8, FY9

Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailman-
kuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa 
ymmärtämään fysiikan merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteis-
kunnassa ja teknologiassa. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan opiskella luonnon-
tieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla.
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kiihtyvä suoraviivainen liike sekä miten 
vuorovaikutukset aiheuttavat liikkeen 
muutoksen.  Kurssin keskeisiä asioita ovat 
myös Newtonin lait, voimakuvio ja voimien 
yhteisvaikutus. Etä- ja kosketusvoimista 
käsitellään paino, kitka, noste ja väliaineen 
vastus. Lisäksi käydään läpi kappaleen ta-
sapainoehdot, törmäykset ja niihin liittyvät 
liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, 
liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen 
energian säilymislaki.

A: Numeroarvosana. Arvosanaan vaikut-
tavat kurssikoe, tuntityöskentely, kotiteh-
tävien suorittaminen sekä aktiivisuus ja 
kiinnostuneisuus.

S: Kurssi suoritetaan kurssin FY3 jälkeen.

FY5 
JAKSOLLINEN LIIKE JA AALLOT
Kurssin tavoitteena on, että jaksollisen liik-
keen ja aaltojen käsitteitä osataan soveltaa 
ja käyttää erilaisissa käytännön tilanteis-
sa. Kurssilla opiskellaan peruskäsitteinä 
harmoninen voima ja värähdysliike sekä 
aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen. 
Myöskin aaltoliikkeiden perusominaisuudet: 
aaltoliikkeiden interferenssi, diffraktio ja 
seisovat aallot käydään läpi. Aaltoliikkeistä 
tarkemmin käsitellään ääntä aaltoliikkee-
nä. Lisäksi kurssilla käydään läpi tasainen 
ympyräliike ja gravitaatiovuorovaikutus.

A: Numeroarvosana. Arvosanaan vaikut-
tavat kurssikoe, tuntityöskentely, kotiteh-
tävien suorittaminen sekä aktiivisuus ja 
kiinnostuneisuus.

S: Kurssi suoritetaan kurssin FY4 jälkeen.

FY6 
SÄHKÖMAGNETISMI
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa 
käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja 
valoon liittyviä käsitteitä erilaisissa käytän-
nön tilanteissa. Kurssilla opiskellaan mag-
neettinen vuorovaikutus ja voima, magneet-
tikenttä ja varauksellisen hiukkasen liike 
sähkö- ja magneettikentässä. Induktioilmi-
öistä käsitellään induktiolaki ja Lenzin laki 
sekä pyörrevirrat, generaattori, muuntaja ja 
itseinduktio. Induktion yhteydessä käsi-
tellään energian siirto sähkövirran avulla. 
Lisäksi kurssilla opiskellaan sähkömagneet-
tisen säteilyn spektri sekä valon heijastumi-
nen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio.

A: Numeroarvosana. Arvosanaan vaikut-
tavat kurssikoe, tuntityöskentely, kotiteh-
tävien suorittaminen sekä aktiivisuus ja 
kiinnostuneisuus.

S: Kurssi suoritetaan kurssin FY5 jälkeen.

FY7 
AINE JA SÄTEILY
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa 
käyttää ja soveltaa aineen rakenteeseen 
liittyviä ja säteilyn käsitteitä erilaisissa 
käytännön tilanteissa. Kurssilla opiskellaan 
kvanttiteorian perusasiat, sähkömagneet-
tisen säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten 
aaltoluonne, etenkin röntgensäteily, mustan 
kappaleen säteily ja valosähköinen ilmiö. 
Lisäksi käydään läpi atomiytimen rakenne 
ja ydinreaktiot ja niihin liittyvä ydinener-
gia, sidosenergia sekä massan ja energian 
ekvivalenssi. Kurssin sisältöihin kuuluvat 
myös radioaktiivisuus ja hajoamislaki sekä 
säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö.

A: Numeroarvosana. Arvosanaan vaikut-
tavat kurssikoe, tuntityöskentely, kotiteh-
tävien suorittaminen sekä aktiivisuus ja 
kiinnostuneisuus.

S: Kurssi suoritetaan kurssin FY6 jälkeen.
Pakollinen 

HI1, HI2, HI3 
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FY8 
FYSIIKAN TEHTÄVIEN 
HARJOITTELUKURSSI
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa 
ratkaista eri tyyppisiä fysiikan tehtäviä las-
kemalla, käyttämällä graafisia menetelmiä. 
Lisäksi on myös tehtäviä, joissa laaditaan 
lyhyitä perusteluja väitteen oikeellisuudelle 
ja käsitteiden määritelmiä. Tehtävinä käyte-
tään ylioppilas- ja pääsykoetehtäviä.

A: Kurssi arvostellaan kurssin aikana 
tehtyjen tehtävien perusteella. Suoritusmer-
kintä.

S: Kurssille osallistuminen edellyttää, että 
opiskelija on suorittanut kurssit FY1–FY3.

FY9 
FYSIIKAN KERTAUS
Kurssilla kerrataan lukion aikana käsitelty-
jä asioita kokonaisuuksina mm. liike, systee-
min tasapaino, vuorovaikutukset ja voimat, 
säilymislait, termodynamiikka, värähdys- ja 
aaltoliike, virtapiirit ja kentät.

A: Numeroarvosana. Arvosanaan vaikut-
tavat kurssikoe, tuntityöskentely, kotiteh-
tävien suorittaminen sekä aktiivisuus ja 
kiinnostuneisuus.

S: Kurssi suoritetaan kurssin FY7 jälkeen 
fysiikan viimeisenä kurssina.

Historia

Pakollinen 
HI1, HI2, HI3 

Valtakunnallinen syventävä
HI4, HI5, HI6

Koulukohtainen syventävä
HI7, HI8

Historian opetus vahvistaa opiskelijan yleissivistystä ja edellytyksiä ymmärtää 
oman aikansa maailmaa sekä sen muutosprosesseja. Se antaa välineitä nykyisyy-
den ymmärtämiseen ja avaa näkökulmia tulevaisuuden kehityksen pohtimiseen. 
Kulttuurien tuntemusta edistävänä oppiaineena historia syventää yksilöllistä, 
kansallista, eurooppalaista ja globaalia identiteettiä sekä tukee opiskelijan kasvua 
aktiiviseksi ja moninaisuutta ymmärtäväksi yhteiskunnan jäseneksi. 

Opetuksen lähtökohtana on historian luonne tieteenalana. Huomiota kiinni-
tetään historiallisen tiedon rakentumisen perusteisiin ja tiedon luotettavuuden 
kriittiseen arviointiin sekä ilmiöiden moniperspektiiviseen selittämiseen. Historian 
opiskelu kehittää kykyä hankkia tietoa, erottaa oleellinen tieto epäolennaisesta ja 
käsitellä laajoja tietokokonaisuuksia. Erityisenä tarkastelun kohteena ovat men-
neisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden väliset riippuvuussuhteet sekä historian 
tiedon tulkinnallisuus ja sen käyttö yhteiskunnassa. Historian keskeisiä käsitteitä 
ovat aika, muutos, jatkuvuus, syy- ja seuraussuhteet sekä historiallinen empatia.
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HI1 
IHMINEN YMPÄRISTÖN JA 
YHTEISKUNTIEN MUUTOKSESSA
Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan 
ja luonnon välistä vuorovaikutusta euroop-
palaisessa ja globaalissa ympäristössä. 
Opetuksen näkökulma on nykyisyyden 
selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden 
pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla 
tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten 
rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosi-
aali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen 
alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan 
monipuolisen historiallisen lähdeaineiston 
hyödyntämistä.

A: Numeroarvosana. Arviointi perustuu 
jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen 
näyttöön.

S: Suositellaan suoritettavaksi ensimmäi-
senä opiskeluvuonna historian kursseista 
ensimmäisenä.

HI2 
KANSAINVÄLISET SUHTEET
Kurssi tarkastelee kansainvälisen politii-
kan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden 
muutoksia 1800-luvun alusta nykypäivään. 
Kurssilla analysoidaan kansainvälistä poli-
tiikkaa erilaisten taloudellisten ja ideologis-
ten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja 
ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, 
tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä 
erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. 
Kurssilla syvennetään tiedon hakemisen, 
analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä 
perehdytään kansainvälisiin suhteisiin 
liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan 
ja arviointiin. 

A: Numeroarvosana. Arviointi perustuu 
jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen 
näyttöön.

S: Suositellaan suoritettavaksi ensimmäi-
senä opiskeluvuonna.

HI3 
ITSENÄISEN SUOMEN HISTORIA
Kurssin tarkoituksena on analysoida 
Suomen historian keskeisiä muutospro-
sesseja ja kehityslinjoja autonomian ajalta 
nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita 
ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen 
aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät 
kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta 
kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, 
taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. 
Kurssilla perehdytään Suomen historian 
erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin 
ja historian tiedon käyttöön.

A: Numeroarvosana. Arviointi perustuu 
jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen 
näyttöön.

S: Suositellaan suoritettavaksi toisena 
opiskeluvuonna.

HI4 
EUROOPPALAISEN MAAILMANKUVAN 
KEHITYS
Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen 
ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien 
kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia 
ja tieteellisiä maailmanselityksiä antii-
kista nykypäivään. Kurssilla perehdytään 
kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen 
oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. 
Tarkastelun kohteena on eurooppalainen 
ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde 
sekä arkielämä.

A: Numeroarvosana. Arviointi perustuu 
jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen 
näyttöön.

S: Suoritusjärjestys on vapaa.
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HI5 
RUOTSIN ITÄMAASTA SUOMEKSI
Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana 
Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle 
asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, 
talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen 
ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, 
arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan 
sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. 
Kurssilla syvennytään myös lähiympäristön 
historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusme-
netelmiin.

A: Numeroarvosana. Arviointi perustuu 
jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen 
näyttöön.

S: Suoritusjärjestys on vapaa.

HI6 
MAAILMAN KULTTUURIT KOHTAAVAT
Kurssilla perehdytään kulttuurin käsittee-
seen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun 
muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suh-
tautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut 
ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muut-
tuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisval-
taisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan 
eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten 
kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutus-
ta historian eri aikoina. Kurssilla valitaan 
tarkasteltavaksi yksi tai useampi Euroopan 
ulkopuolinen kulttuurialue.

A: Numeroarvosana. Arviointi perustuu 
jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen 
näyttöön.

S: Suoritusjärjestys on vapaa.

HI7 
SOTIEN JA KRIISIEN HISTORIAA
Kurssilla tarkastellaan sotaa ja kriisejä sekä 
yksilön, valtion että kansainvälisten 
suhteiden näkökulmasta. Kurssilla perehdy-
tään sodan ja muiden kriisien problematiik-
kaan pohtimalla niiden syitä, seurauksia ja 
mahdollisia torjuntakeinoja. Tavoitteena on 
pohtia voiman käyttöä niin valtion sisällä 
kuin kansainvälisessä politiikassakin.

A: Suoritusmerkintä.
S: Suoritusjärjestys on vapaa. Kurssia ei 

voi suorittaa itsenäisesti.

HI8 
HISTORIAN KERTAUSKURSSI
Kurssilla valmistaudutaan historian ylioppi-
laskirjoituksiin. Kerrataan lukion pakollisia 
ja syventäviä kursseja ja harjoitellaan eri 
vastaustekniikoita.

A: Numeroarvosana. Arviointi perustuu 
jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen 
näyttöön.

S: Kurssia suositellaan lukion viimeiseksi 
historian kurssiksi. Kurssia ei voi suorittaa 
itsenäisesti.
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KE1 
KEMIAA KAIKKIALLA
Oletko miettinyt, miksi ilotulitteissa on 
eri värejä tai miksi jotkin aineet hohtavat 
pimeässä?

Miksi jokin aine reagoi hyvin kiivaasti 
ja toinen ei? Kurssin käytyäsi tiedät syyn 
näihin ja opit myös ennustamaan kemian 
tärkeimmän työkalun, jaksollisen järjestel-
män, avulla aineen ominaisuuksia. Kurssin 
aikana aikaisempi tietosi atomin rakentees-
ta syventyy ja perehdyt samassa yhteydes-

sä myös atomien ja molekyylien välisiin 
sidoksiin. Lisäksi erilaiset aineet ja niiden 
eri erotusmenetelmät tulevat tutuiksi myös 
kokeellisen työskentelyn kautta. Kurssilla 
käsitellään myös, miten kemia liittyy mei-
dän elämään ja mihin kemiaa tarvitaan.

A: Numeroarvosana. Arviointi perustuu 
kurssilla tehtäviin työselostuksiin tai portfo-
lioon sekä työskentelyprosessiin ja kurssiko-
keeseen.

Kemia

Pakollinen 
KE1

Valtakunnallinen syventävä
KE2, KE3, KE4, KE5

Koulukohtainen syventävä
KE6, KE7

Kemian oppimäärän hallinta on välttämätön lääketieteen, farmasian, terveyden-
huollon ja luonnontieteiden alalla sekä insinööri-, elintarvike- ja biotieteiden opin-
noissa. Siitä on hyötyä myös maa- ja metsätieteiden, oikeustieteiden sekä liikunta- 
ja terveystieteiden opinnoissa.

Ammatteja, joissa tarvitaan kemiaa: lääketieteiden ja terveydenhuollon ammatit, 
kemisti, farmaseutti, proviisori, (diplomi-)insinööri, rikoskemisti, opettaja, biologi, 
bioanalyytikko.

Kemian ylioppilaskirjoituksissa vaaditaan kemian viiden ensimmäisen kurssin 
hallintaa (KE1–KE5). Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan KE1 ja KE2 
ensimmäisenä vuonna. Tällöin kurssit KE3, KE4 ja KE5 suoritetaan toisena vuon-
na. Koulukohtainen syventävä, kemian kertauskurssi KE6 jää kolmannen vuoden 
syksyyn. Tällöin kemian kirjoittaminen onnistuu abivuoden syksynä. Kurssien 
valinnoissa tulee huomioida, että KE6-kurssista saattaa olla vain yksi tarjonta 
kyseisenä lukuvuonna. Kurssivalintojen suunnittelussa kannattaa pyytää apua 
opinto-ohjaajalta ja aineenopettajalta. Kemian kurssien itsenäinen suorittaminen 
saattaa olla haasteellista eikä sitä suositella, lukuun ottamatta arvosanan korot-
tamista. Mahdollisuuksien mukaan eri kemian kursseihin sisältyy vierailuja alan 
oppilaitoksiin tai yrityksiin. Kurssien KE1–KE5 aikana tehdään myös käytännön 
kokeellisia töitä.
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KE2 
IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN 
KEMIAA
Miten kemia liittyy hyvinvointiisi ja tervey-
teesi? Miksi kaksi orgaanista yhdistettä, 
joilla on sama rakenne, kuitenkin käyttäyty-
vät esimerkiksi ihmiskehossa eri tavoin?

Kurssilla perehdytään tarkemmin orgaa-
nisten yhdisteiden rakenteisiin ja isomeri-
aan. Miten käytännössä saadaan selville, 
onko reaktiossa onnistuttu valmistamaan 
haluttu aine? Tällöin otetaan avuksi aineen 
rakenteen analysointimenetelmiä, kuten 
spektroskopia. 

Kurssilla otetaan lisäksi käyttöön kemian 
tärkeimmät suureet; ainemäärä ja kon-
sentraatio. Liuosten valmistuksen kautta 
päästään myös kokeellisesti käyttämään 
näitä uusia suureita. 

A: Numeroarvosana. Arviointi perustuu 
kurssilla tehtäviin työselostuksiin tai portfo-
lioon sekä työskentelyprosessiin ja kurssiko-
keeseen.

KE3 
REAKTIOT JA ENERGIA
Miksi kemiallinen reaktio tapahtuu? Miksi 
jossakin reaktiossa lämpötila nousee ja toi-
sessa lämpötila laskee? Miten kemia liittyy 
energiatuotantoon ja ympäristöön?

Nämä kysymykset liittyvät mm. reaktiois-
sa tapahtuviin sidos- ja energiamuutoksiin.

Kurssilla käsitellään myös erilaisia epäor-
gaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reakti-
otyyppejä, harjaannutaan reaktioyhtälöiden 
kirjoittamiseen ja niiden käyttöön (mm. 
aineen häviämättömyyden ja Hessin laki). 
Molemmat ovat tärkeitä taitoja niin ylioppi-
laskirjoituksissa kuin eri alojen pääsykokeis-
sa. Erilaisiin reaktioihin tutustutaan myös 
kokeellisen työskentelyn kautta ja kurssilla 
määritetään mm. paine, jolla maissinjyvä 
hajoaa popcorniksi. 

A: Numeroarvosana. Arviointi perustuu 
kurssilla tehtäviin työselostuksiin tai portfo-
lioon sekä työskentelyprosessiin ja kurssiko-
keeseen.

KE4 
MATERIAALIT JA TEKNOLOGIA
Mikä merkitys kemialla on teknologiassa 
ja yhteiskunnassa? Miten käytännössä 
saadaan metallien avulla tuotettua sähköä 
tai miten sähkön avulla saadaan aikai-
seksi kemiallinen reaktio? Kurssin yhtenä 
keskeisenä teemana on materiaalikemia. 
Metallien lisäksi kurssin aikana tutustutaan 
erilaisiin polymeereihin, mm. muoveihin ja 
DNA:n sekä niiden rakenteisiin. Käsitellään 
teollisesti merkittäviä raaka-aineita sekä 
niiden jalostusprosesseja, hapettimia ja pel-
kistimiä sekä niiden käyttöä. Kurssilla myös 
sovelletaan reaktioyhtälöiden laskennallista 
tarkastelua.

A:  Numeroarvosana. Arviointi perus-
tuu kurssilla tehtäviin työselostuksiin tai 
portfolioon sekä työskentelyprosessiin ja 
kurssikokeeseen.

KE5 
REAKTIOT JA TASAPAINO
Miksi jossakin reaktiossa lämpötila nousee 
ja toisessa lämpötila laskee? Miten katalyyt-
ti toimii? Miksi happoa ja emästä sekoitet-
taessa ei välttämättä saadakaan neutraalia 
liuosta?

Kurssin keskeiset aihealueet ovat reaktio-
nopeus, hapot, emäkset, suolanmuodostus ja 
näiden tasapainoreaktiot. Kurssilla käsitel-
lään myös puskuriliuoksia, joista tärkein 
ja lähin esimerkki on kehossamme virtaa-
va veri. Happojen ja emästen yhteydessä 
käydään läpi titraaminen, harjoitellaan 
titraamista käytännössä, niihin liittyvi-
en kuvaajien tulkintaa ja matemaattista 
käsittelyä. 

A: Numeroarvosana. Arviointi perustuu 
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kurssilla tehtäviin työselostuksiin tai portfo-
lioon sekä työskentelyprosessiin ja kurssiko-
keeseen.

KE6
KEMIAN KERTAUSKURSSI
Kaipaatko tukea kemian ylioppilaskirjoi-
tuksia tai pääsykokeita varten? Kurssilla 
kerrataan aikaisemmin opiskeltujen kemian 
kurssien keskeiset aihealueet ja syvenne-
tään tietoja ja taitoja niissä. Tavoitteena on 
saada selkeä käsitys kemian eri osa-alueista 
ja saada rutiinia erilaisten kemian tehtävien 
ratkaisemiseen.  Lisäksi perehdytään hy-
vään koevastaukseen ja harjoitellaan erilais-
ten kemian yo-tehtävien ratkaisua. Kurssi 
on ylioppilaskirjoituksiin kertaava kurssi ja 
antaa valmiudet pääsykokeita varten. 

A: Numeroarvosana.
S: Koulukohtainen syventävä KE6 voi-

daan suorittaa KE5:n jälkeen.

KE7 
KEMIAN TYÖKURSSI
Pidätkö kemiassa erityisesti kokeellises-
ta työskentelystä? Kemian työkurssilla 
tehdään monipuolisesti erilaisia kemian 
kokeellisia töitä (mm. aspiriinin valmistami-
nen) ja harjoitellaan laboratoriotyöskente-
lyyn liittyviä menetelmiä, kuten esimerkiksi 
kromatografiaa. 

Puolet kurssista suoritetaan itsenäisesti, 
jonka aikana harjoitellaan tulkitsemaan ke-
mian analyysimenetelmien tuloksia, mm. IR- 
ja massaspektrejä. Itsenäisen suorituksen 
aikana suunnitellaan myös kokeellinen työ, 
joka toteutetaan käytännössä ja videoidaan. 
Tuotokset näytetään muille ryhmäläisille 
kurssin lopussa. Työkurssi tukee kemian 
kirjoittavien opintoja, sillä ylioppilaskirjoi-

tuksissa on usein kokeellisuuteen liittyviä 
tehtäviä.

A: Numeroarvosana.
S: Koulukohtainen syventävä KE7 voi-

daan suorittaa KE1:n tai minkä tahansa 
muun kurssin jälkeen.

Pakollinen 
GE1
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GE1 
MAAILMA MUUTOKSESSA
Kurssin keskeistä sisältöä ovat erilaiset 
luonnon ja ihmisen aiheuttamat riskit ja 
ongelmat maapallolla. Kurssin aikana seu-
rataan riskeihin ja katastrofeihin liittyvää 
ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa 
ja opitaan riskien synnyn syitä, seurauksia 
ja ennakointikeinoja. Vastapainoksi riskeille 
ja uhkille käsitellään kurssilla myös eri 
puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteis-
tä kehitystä ja erilaisia mahdollisuuksia 
hillitä, varautua, ennakoida sekä sopeutua 
riskeihin. 

A: Numeroarvosana. Kokeen lisäksi 
arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva 
näyttö tuntityöskentelyssä sekä mahdolliset 
projektit ja esitelmät.

S: Suoritusjärjestys on vapaa.

GE2 
SININEN PLANEETTA
Luonnonmaantieteen kurssi. Kurssilla 
opitaan mm. miten Mount Everest syntyi, 
miksi Japaniin voi iskeä tsunami ja miksi 
monsuunisateet piiskaavat Intiaa. Kurssin 
aikana tulevat tutuiksi myös luonnonmai-
semien tulkinta kuvien ja karttojen avulla 
sekä ilmastodiagrammit ja niiden tekeminen 
ja tulkinta. Kurssilla kootaan/rakennetaan 
luonnonmaantieteellinen kartta ja pyritään 
mm. geomedian keinoin havainnollistamaan 
erilaisia ilma-, vesi- ja kivikehän ilmiöitä.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa kokeen 
lisäksi otetaan huomioon jatkuva näyttö 
tuntityöskentelyssä sekä mahdolliset työt ja 
projektit.

S: Suoritusjärjestys on vapaa.

Maantiede

Pakollinen 
GE1

Valtakunnallinen syventävä
GE2, GE3, GE4

Koulukohtainen syventävä
GE5, GE6

Maantieteen opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan maantieteellistä maa-
ilmankuvaa ja antaa valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia ja 
paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Maantie-
teen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa havainnoida ja tulkita niin 
arkiympäristöjä kuin luonnon- ja kulttuurimaantieteellisiä ilmiöitä maailmalla 
matkatessaan. Tavoitteena mm. on, että opiskelija oppii hahmottamaan maailmaa, 
ihmistoiminnan ja luonnon vuorovaikutussuhteita sekä osaa kriittisesti pohtia 
ajankohtaisia maailman tapahtumia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Maantieteen 
opetuksen tehtävänä on myös motivoida ja herättää kiinnostus ajankohtaisten 
tapahtumien seuraamiseen sekä kiinnostuksen herättäminen oman elinympäris-
tönsä kehittämiseen esim. aluesuunnittelun keinoin. 
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GE3 
YHTEINEN MAAILMA
Ihmismaantieteen kurssi. Miksi ihmiset 
liikkuvat maasta toiseen, mitä siitä seuraa? 
Onko ydinvoima uhka vai mahdollisuus? 
Mitä tapahtuu kun kahvin maailmanmark-
kinahinta romahtaa tai kaupungin suurin 
tehdas lopettaa toimintansa? Kurssi on se-
koitus luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä 
- tutkimuskohteina ovat mm. väestönkasvu, 
kaupungistuminen, globaali talous sekä 
energiakysymykset. Kurssilla seurataan ja 
pohditaan myös maahanmuuttokysymyksiä, 
muuttoliikkeitä, matkailua sekä erilaisia 
kulttuureja ja kulttuurimaisemia. Kurssin 
aikana tuotetaan pienimuotoinen projekti 
ihmismaantieteestä geomediaa hyväksi 
käyttäen. 

A: Numeroarvosana. Kokeen lisäksi arvi-
oinnissa otetaan huomioon jatkuva näyttö 
tuntityöskentelyssä sekä mahdolliset työt ja 
projekti.

S:  Suoritusjärjestys on vapaa.

GE4 
GEOMEDIA – TUTKI, OSALLISTU JA 
VAIKUTA
Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla 
hankittujen maantieteellisten tietojen ja tai-
tojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa 
tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin 
toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurs-
silla ovat osallistuva suunnittelu, maailman-
laajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö 
tutkimuksessa ja vaikuttamisessa. Kurssilla 
opiskelija oppii käyttämään paikkatietoso-
velluksia, osaa vertailla valtioiden kehitty-
neisyyttä ja pohtia syitä kehittyneisyyse-
roihin. Geomediaa hyödyntäen opiskelijat 

laativat maantieteellisen tutkielman tai 
paikallisen, alueellisen tai globaalin tason 
osallistumis- ja vaikuttamisprojektin. 

A: Numeroarvosana laaditusta projektista 
sekä jatkuvasta näytöstä tuntityöskentelys-
sä.

S: GE1 on suoritettava ensin. Eniten 
kurssista saa irti kun on käynyt kurssit 1–3 
ensin. 

GE5 
KERTAUSKURSSI
Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan kurssien 
1–4 asioita maantieteen reaalia varten. 
Kurssi sisältää mm. karttaharjoituksia, 
maisemakuvien tulkintaa, vastaustekniikan 
hiontaa sekä tehokertausta keskeisimmistä 
maantieteellisistä ilmiöistä. Kurssilla har-
joitellaan myös tvt-taitoja, joita vaaditaan 
sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa. 

A: Numeroarvosana.
S: Kurssit 1–3 on hyvä käydä ensin.

GE6 
MAANTIETEEN TUTKIMUSKURSSI
Itsenäisesti suoritettava ja suunniteltava 
kurssi sinulle joka haluat syventyä ja tutus-
tua tarkemmin johonkin maantieteelliseen 
aihepiiriin. Kurssisuoritus voi olla esimer-
kiksi aluetutkimuksen teko, uuden paik-
katietosovelluksen suunnittelu, aluesuun-
nitteluprojekti kuten uuden asuinalueen 
suunnittelu tai ajankohtaisuutisportfolio. 
Tutkimuksen voi tehdä myös valmiista ai-
heista: Itämeri, Kehitysmaantiede, Suomen 
maantiede tai Maailma kuvin ja tilastoin.

A: Numeroarvosana.

Pakollinen 
PS1
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PS1 
PSYYKKINEN TOIMINTA JA 
OPPIMINEN
Tämä on johdantokurssi muille psykologian 
kursseille. Kurssilla tutustutaan psykolo-
giaan ihmistä tutkivana tieteenä. Aihepii-
reinä ovat muun muassa ihmisen tietoinen 
ja tiedostamaton toiminta, sosiaalisten ja 
kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen 
psyykkiseen toimintaan sekä opiskelu ja 
oppiminen psykologisesta näkökulmasta. 
Tutustutaan myös psykologisen tiedon tutki-
musperustaan.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan kokeen lisäksi jatkuva näyttö 
tuntityöskentelyssä. 

S: Suoritetaan kursseista ensimmäisenä. 
Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

PS2 
KEHITTYVÄ IHMINEN
Kurssin keskeinen sisältö muodostuu 
ihmisen elämänkaaren fyysis-motorisen, 
kognitiivisen, emotionaalisen ja psyko-
sosiaalisen kehityksen sekä kehityspsykolo-
gisten teorioiden sovellusten tarkastelusta. 
Nuoruusiän psyykkiseen kehitykseen ja sen 
erityishaasteisiin keskitytään. 

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan kokeen lisäksi jatkuva näyttö 
tuntityöskentelyssä.

S: Kurssi PS1 suoritetaan ennen tätä 
kurssia.

PS3 
TIETOA KÄSITTELEVÄ IHMINEN
Kurssilla perehdytään kognitiivisiin perus-
toimintoihin: havaitsemiseen, tarkkaavai-
suuteen sekä mustiin sekä kognitiivisen 
toiminnan periaatteisiin, kuten sisäisiin 
malleihin ja havaintokehän toimintaan. 
Kurssilla tutustutaan myös kognitiivisen 
psykologian, kuten muistin tai aivojen tutki-
mukseen.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan kokeen lisäksi jatkuva näyttö 
tuntityöskentelyssä.

S: Kurssi PS1, mielellään myös kurssi 
PS2, suoritetaan tätä ennen.

Psykologia

Pakollinen 
PS1

Valtakunnallinen syventävä
PS2, PS3, PS4, PS5

Koulukohtainen syventävä
PS6, PS7

Psykologisia tietoja ja taitoja tarvitaan laajasti yhteiskunnassa ja omassa elämäs-
sä. Kaikki ihmisten kanssa tapahtuva työ edellyttää psykologian tuntemusta. Sen 
oppimäärän hallinta on erityisen tarpeellista psykologian ja käyttäytymistieteen 
opinnoissa, opetusalalla, luonnontieteissä ja hoiva- ja sosiaalialalla, kauppa- ja 
taloustieteessä, ohjelmisto- ja liikennesuunnittelussa.
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PS4 
TUNTEET, PSYYKKINEN HYVINVOINTI 
JA MIELENTERVEYS
Kurssin keskeisiä teemoja ovat tunteiden 
muodostuminen, niiden biologinen perusta, 
psykologinen tutkimus, kulttuurisidon-
naisuus sekä merkitys itseymmärryksen 
välineenä. Kurssilla käsitellään myös 
psyykkistä hyvinvointia ja tasapainoa sekä 
niihin vaikuttavia seikkoja, kuten stressiä ja 
kriisejä. Lisäksi tarkastellaan mielentervey-
den ongelmia, niiden syntyä sekä hoitoa.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan kokeen lisäksi jatkuva näyttö 
tuntityöskentelyssä.

S: Kurssi PS1, mielellään myös kurssi 
PS3, suoritetaan tätä ennen.

PS5 
YKSILÖLLINEN JA YHTEISÖLLINEN 
IHMINEN
Kurssin aiheita ovat persoonallisuus, 
persoonallisuusteoriat, yksilöllisten erojen 
tutkiminen, tilanne- ja ryhmäilmiöiden 
vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä sekä 
kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen ja 
vuorovaikutukseen. 

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan kokeen lisäksi jatkuva näyttö 
tuntityöskentelyssä.

S: Kurssi PS1, mielellään myös kurssi 
PS2, suoritetaan tätä ennen.

PS6 
JOHDATUS SOSIAALIPSYKOLOGIAN 
PERUSTEISIIN
Kurssilla syvennetään sosiaalipsykologian 
keskeisiä käsitteitä, kuten valta, johtajuus, 
roolit, ryhmän koheesio ja yhdenmukaisuu-
den paine. Tarkastellaan sosiaalista vuoro-
vaikutusta yksilöiden ja ryhmien välisissä 
suhteissa, asenteiden syntyä ja muuttu-
mista sekä sosiaalipsykologian merkitystä 
pienryhmissä ja yhteiskunnassa.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan kokeen lisäksi jatkuva näyttö 
tuntityöskentelyssä.

S: Kurssi PS1 suoritetaan tätä ennen.

PS7 
PSYKOLOGIAN KERTAUSKURSSI
Kurssilla kerrataan lukion psykologian 
keskeinen oppimäärä. Samalla harjoitellaan 
reaalikokeen tehtäviin vastaamista.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huomi-
oidaan preliminäärikokeen lisäksi jatkuva 
näyttö tuntityöskentelyssä.

S: Kurssia suositellaan lukion viimeiseksi 
psykologian kurssiksi. Ennen kirjoituksiin 
osallistumista on suositeltavaa suorittaa 
myös koulukohtainen kurssi PS6.

Pakollinen 
TE1
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TE1 
TERVEYDEN PERUSTEET
Pakollisella kurssilla syvennetään perus-
opetuksen aikana opittua terveysosaamista 
ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan 
ja arvioimaan terveyden edellytysten toteu-
tumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä 
ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa 
päätöksenteossa. Keskeistä on myös itse-
hoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen 
kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen 
sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille 
nostamien asioiden käsittely. 

A: Numeroarvosana.
                                         

TE2 
IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA TERVEYS
Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvoin-
tia ja turvallisuutta voimavarana ja pereh-
dytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kes-
tävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä 
on myös tarkastella perimän ja ympäristöön 
liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia 
terveyteen ja toimintakykyyn. 

A: Numeroarvosana.

TE3 
TERVEYTTÄ TUTKIMASSA
Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa tervey-
den edistämisen ja sairauksien ehkäisyn 
historiallisista kehityslinjoista ja tulevai-
suuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla 
vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia 
ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja 
arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan 
aktiivisena kansalaisena. Kurssilla pereh-
dytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden 
kriittiseen arviointiin ja pohditaan tutki-
muksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia 
terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, 
yhteiskunnassa ja globaalisti. 

A: Numeroarvosana.

TE4 
TERVEYSTIEDON KERTAUSKURSSI
Kurssin tarkoituksena on harjoitella ja 
valmistautua terveystiedon ylioppilasko-
keeseen. Kurssilla kerrataan terveystiedon 
kurssien 1-3 keskeisimmät asiat ja pyritään 
yhdistämään niitä toisiinsa liittyviksi koko-
naisuuksiksi. Harjoitellaan myös terveystie-
don ylioppilaskokeessa vaadittavia tieto- ja 
viestintäteknisiä taitoja sekä oppiainerajat 
ylittäviä tehtäviä syventämällä joitakin 
terveystiedon aiheita biologiaan.

A: Numeroarvosana.

Terveystieto
Lukion terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairauksia sekä terveyden edistä-
mistä ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan tutkimus- ja kokemustiedon 
avulla sekä yksilön, perheen, yhteisön että yhteiskunnan ja globaalista näkökul-
masta.

Terveystiedon opiskelusta on hyötyä mm. liikunta-alan, terveyskasvatuksen kou-
lutusohjelmissa sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opinnoissa.

Pakollinen 
TE1

Valtakunnallinen syventävä
TE2, TE3

Koulukohtainen syventävä
TE4
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UE1 
USKONTO ILMIÖNÄ – KRISTINUSKON, 
JUUTALAISUUDEN JA ISLAMIN 
JÄLJILLÄ
Kurssin keskeisiä aiheita ovat uskonto ilmiö-
nä ja sen määritteleminen, tutkimus sekä 
ilmeneminen yksilön ja yhteisön elämässä; 
Lähi-idän monoteististen uskontojen kult-
tuuritausta, synty sekä keskeiset yhteiset 
piirteet; pyhät kirjat, niiden synty, asema ja 
käyttö, tulkintatavat sekä näiden uskontojen 
merkitys länsimaiselle kulttuuripiirille.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan kokeen lisäksi jatkuva näyttö 
tuntityöskentelyssä.

S: Suoritetaan kursseista ensimmäisenä.

UE2 
MAAILMANLAAJUINEN KRISTINUSKO
Kurssin aiheita ovat kristinuskon asema 
ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin 
kanssa globaalisti; katolisen, ortodoksisen, 
protestanttisen, erityisesti luterilaisen, 
kristillisyyyden synty, erityispiirteet, eetti-
nen ajattelu; karismaattinen kristillisyys, 

kontekstuaalinen teologia, ekumenia ja 
uskontojen dialogi. 

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan kokeen lisäksi jatkuva näyttö 
tuntityöskentelyssä.

S: Ennen kurssia suoritetaan UE1. 

UE3 
MAAILMAN USKONTOJA JA 
USKONNOLLISIA LIIKKEITÄ
Kurssin keskeisiä aiheita ovat hindulaisuu-
den, buddhalaisuuden, taolaisuuden, kung-
futselaisuuden ja sintolaisuuden tunnus-
omaiset piirteet, levinneisyys, elämäntapa 
ja vaikutus ympäröiviin kulttuureihin sekä 
länsimaihin. Kurssilla perehdytään myös 
luonnonuskontojen ja voudoun piirteisiin, 
levinneisyyteen sekä uusiin uskonnollisiin 
liikkeisiin.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huo-
mioidaan kokeen lisäksi jatkuva näyttö 
tuntityöskentelyssä.

S: Ennen kurssia suoritetaan UE1. 

Uskonto
Evankel is- luteri la inen

Monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa toimiminen edellyttää tietoa 
omasta kontekstista sekä ympärillä vaikuttavista kulttuureista ja uskonnoista. Us-
konnonopetus antaa eväitä uskontojen vuoropuheluun ja keskinäiseen ymmärtämi-
seen. Uskonnonopinnot ovat välttämättömiä teologisella alalla ja uskontotieteessä 
sekä hyödyksi monissa humanistisissa aineissa, oikeustieteessä ja yhteiskuntatie-
teissä. 

Pakollinen
UE1, UE2

Valtakunnallinen syventävä
UE3, UE4, UE5, UE6

Koulukohtainen syventävä
UE7
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UE4 
USKONTO SUOMALAISESSA 
YHTEISKUNNASSA
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat Suomen 
uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus 
ja sekularisaatio, uskonnot yhteiskunnan 
muokkaajina Suomessa eri aikoina, uskonto-
jen ja katsomusten välinen dialogi nyky-
Suomessa, uskonnolliset yhteisöt kolman-
nella sektorilla sekä uskonnot yksilöiden ja 
perheiden elämässä ja tapakulttuurissa. 

A: Numeroarvosana. Osana kurssia 
voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai 
perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön 
yhteiskunnalliseen toimintaan. Arvioinnissa 
huomioidaan kokeen ja mahdolliseen vapaa-
ehtoisprojektiin osallistumisen tai uskonnol-
lisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan 
perehtymisen liittyvän tuotoksen lisäksi 
jatkuva näyttö tuntityöskentelyssä.

S: Ennen kurssia suoritetaan UE1. 

UE5 
USKONNOT TIETEESSÄ, TAITEESSA JA 
POPULAARIKULTTUURISSA
Kurssin aiheita ovat uskonnon tutkimuksen 
ajankohtaiset näkökulmat ja menetelmät 
eri tieteenaloilla. Kurssilla perehdytään 
uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri 
muotojen vuorovaikutukseen; uskonnollis-
ten tilojen arkkitehtuuriin uskonnon ja sen 
erityispiirteiden kuvaajana; uskonnollisiin 
teemoihin, symboliikkaan ja myytteihin eri 
taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa; 
muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko 
suomalaisessa kulttuuriperinnössä. 

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huomi-
oidaan kokeen ja mahdollisen projektityön 
lisäksi jatkuva näyttö tuntityöskentelyssä. 

S: Ennen kurssia suoritetaan UE1. 

UE6 
USKONNOT JA MEDIA
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat uskonnol-
linen media ja median käyttö uskonnoissa, 
uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö 
eri medioissa, median vaikutus uskontoil-
miöihin, kuten asenteisiin, mielikuviin 
uskonnoista, uskontokritiikkiin, uskontoon 
liittyvän mediasisällön tuottaminen tai 
media-analyysi.

A: Numeroarvosana. Arvioinnissa huomi-
oidaan media-sisällön tuottamiseen tai -ana-
lyysiin liittyvän projektityön ja mahdollisen 
kokeen lisäksi jatkuva näyttö tuntityösken-
telyssä. 

S: Ennen kurssia suoritetaan UE1. 

UE7 
USKONNON KERTAUSKURSSI
Kurssilla valmistaudutaan evankelis-
luterilaisen uskonnon ylioppilaskokeeseen.  
Kerrataan lukion pakollisten ja syventävien 
kurssien keskeisiä aihealueita harjoitellen 
niitä ylioppilaskokeiden tai ylioppilaskokei-
den tyyppisten tehtävien avulla.  Kurssilla 
tehdään myös ue-preliminäärikoe kurssin 
päätteeksi. 

A: Numeroarvosana.
S: Kurssi suoritetaan UE-kursseista  

viimeisimpänä.
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UO1 
USKONTO ILMIÖNÄ – ORTODOK-
SISUUS, JUUTALAISUUS JA ISLAM
Kurssin aiheita ovat uskonnon määrittely ja 
tutkiminen, nykyajan uskonnollisuus ja us-
konnottomuus, juutalaisuuden, kristinuskon 
ja islamin keskinäiset suhteet, pyhien kirjo-
jen asema, merkitys ja tulkinta, Lähi-idän 
monoteististen uskontojen vaikutus kulttuu-
riin, Paavalin lähetystyö, synodit, kristillisen 
kirkon jakaantuminen, protestantismin 
synty ja vapaat kristilliset suunnat.

A: Numeroarvosana. Arvostelussa otetaan 
huomioon oppimistehtävät, projektityö, 
tarvittaessa itsearviointi ja koe.

S: Pakolliset kurssit suoritetaan numero-
järjestyksessä.

UO2 
ORTODOKSISUUS MAAILMASSA
Kurssin aiheita ovat kristillisen kirkon laa-
jeneminen, patriarkaatit ja paikalliskirkot, 
orientaaliset kirkot, luostarilaitos, ortodok-
sinen oppi, etiikka ja antropologia, ihmisen 
elämänkaari ja ortodoksisuus, ortodoksinen 
tapakulttuuri, ortodoksiset paikalliskirkot, 
Suomen ortodoksinen kirkko sekä ekumenia 
ja uskontojen välinen vuorovaikutus

A: Numeroarvosana. Arvostelussa otetaan 
huomioon oppimistehtävät, projektityö, 
tarvittaessa itsearviointi ja koe.

S: Pakolliset kurssit suoritetaan numero-
järjestyksessä.

UO3 
MAAILMAN USKONTOJA JA USKON-
NOLLISIA LIIKKEITÄ
Kurssin aiheita ovat hindulaisuus, jainalai-
suus ja sikhiläisyys, buddhalaisuus, Kiinan 
vanha kansanusko, kungfutselaisuus ja 
taolaisuus, shintolaisuus sekä uskontojen 
vaikutukset paikalliseen yhteiskuntaan ja 
länsimaissa.

A: Numeroarvosana. Arvostelussa otetaan 
huomioon oppimistehtävät, projektityö, oppi-
mispäiväkirja sekä tarvittaessa itsearviointi 
ja koe.

S: Suoritusjärjestys on vapaa.

UO4 
USKONTO SUOMALAISESSA 
YHTEISKUNNASSA
Kurssin aiheita ovat suomalainen uskonnol-
lisuus, sekularisaatio, uskonnot yhteiskun-
nan muokkaajina Suomessa, uskontojen ja 
katsomusten dialogi, uskonnon- ja katso-
muksenvapaus, uskonnon merkitys julkisella 
sektorilla, politiikassa ja työelämässä sekä 
ortodoksiset järjestöt kolmannen sektorin 
toimijoina.

A: Numeroarvosana. Arvostelussa otetaan 
huomioon oppimistehtävät, oppimis-/ja 
näyteportfolio, projektityö, oppimispäiväkirja 
sekä tarvittaessa itsearviointi ja koe.

S: Suoritusjärjestys on vapaa.

Pakollinen 
UO1, UO2

Valtakunnallinen syventävä
UO3, UO4, UO5, UO6

Uskonto
Ortodoksinen
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UO5 
TAIDE ORTODOKSISUUDESSA JA 
MUISSA USKONNOISSA
Kurssin aiheita ovat uskonnot, taide ja 
kulttuurin eri muodot, sakraalin ja uskon-
nollisen taiteen ero, ortodoksisen taiteen 
erityispiirteet sekä uskontojen oppi taiteen 
keinoin (kuvataide, musiikki, rakennustaide 
ja draama).

A: Numeroarvosana. Arvostelussa otetaan 
huomioon oppimistehtävät, oppimis-/ja 
näyteportfolio, projektityö, oppimispäiväkirja 
sekä tarvittaessa itsearviointi.

S: Suoritusjärjestys on vapaa.

UO6 
ORTODOKSISUUS JA USKONNOT 
MEDIASSA
Kurssin aiheita ovat uskonnollinen media ja 
median käyttö uskonnoissa, uskonnollisen 
kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa, 
uskontojen mediajulkisuus, ortodoksisen 
kirkon mediamaailma, median vaikutus 
uskontoilmiöihin sekä uskontoon liittyvän 
mediasisällön tuottaminen.

A: Numeroarvosana. Arvostelussa otetaan 
huomioon oppimistehtävät, oppimis-/ja 
näyteportfolio, projektityö, opettajan ja opis-
kelijan keskustelu, opiskelijan työskentelyn 
havainnointi.

S: Suoritusjärjestys on vapaa.
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YH1
 SUOMALAINEN YHTEISKUNTA
Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteis-
kunnallisiin järjestelmiin ja niissä vai-
kuttamiseen. Keskeisiä näkökulmia ovat 
demokratia, kansalaisen perusoikeudet, 
hyvinvointivaltiomallit, oikeusvaltio, yhteis-
kunnan perusrakenteiden kehitys sekä valta 
ja vaikuttaminen. Kurssilla korostetaan 
aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta.

A: Numeroarvosana. Arviointi perustuu 
jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen 
näyttöön.

S: Suositellaan suoritettavaksi ensim-
mäisenä opiskeluvuonna yhteiskuntaopin 
kursseista ensimmäisenä.

YH2 
TALOUSTIETO
Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa 
ymmärtämään talouden toimintaperiaattei-
ta ja ajankohtaista talouspoliittista keskus-
telua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden 
kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja 
valtioiden näkökulmista. Kurssilla pereh-
dytään talouden ja politiikan kytköksiin 
sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen 
hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi 
tarkastellaan talouden ja ympäristön suh-
detta kestävän kehityksen näkökulmasta.

A: Numeroarvosana. Arviointi perustuu 
jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen 
näyttöön.

S: Suositellaan suoritettavaksi toisena 
opiskeluvuonna.

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskun-
nasta ja antaa hänelle valmiuksia kasvaa yhteiskunnallisista asioista kiinnos-
tuneeksi aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Kansalaisyhteiskuntaa, 
yhteiskunnan rakenteita ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista 
tarkastellaan suomalaisesta, eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta. Yhteis-
kuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteen sisällöistä.  Erityistä 
huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisen ajattelun taitoihin, kuten monipuoliseen 
tiedon hankintaan, tiedon ja tilastollisten aineistojen kriittiseen tulkintaan sekä 
keskustelu- ja argumentointitaitoihin.

Yhteiskuntaoppi

Pakollinen 
YH1, YH2

YH3

Valtakunnallinen syventävä
YH4

Koulukohtainen syventävä
YH5, YH6
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YH3 
SUOMI, EUROOPPA JA MUUTTUVA 
MAAILMA
Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen 
ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäi-
sen kansalaisen asemaan yhdentyvässä 
Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. 
Kurssi kannustaa osallistumaan erilaisia 
kansainvälisen politiikan ilmiöitä koske-
vaan keskusteluun. Kurssin toteuttamises-
sa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa 
hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia 
informaatiolähteitä. 

A: Numeroarvosana. Arviointi perustuu 
jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen 
näyttöön.

S: Suositellaan suoritettavaksi toisena 
opiskeluvuonna.

YH4 
KANSALAISEN LAKITIETO
Kurssilla käydään läpi Suomen oikeusjär-
jestys, henkilöiden oikeussuhteet, tavalli-
simmat asiakirjamallit, perhettä koskeva 
lainsäädäntö, kuolemaan liittyvät juridiset 
toimet, kauppalainsäädäntö, asunto-, pank-
ki- ja velka-asiat, rikos ja sen seuraamukset, 
tuomioistuinjärjestelmä, rangaistukset sekä 
kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen. 
Lisäksi kurssilla paneudutaan tavanomais-
ten oikeusasioiden hoitamiseen.

A: Numeroarvosana. Monipuolisessa arvi-
oinnissa otetaan huomioon jatkuva näyttö, 
aktiivisuus tehtävien suorittamisessa sekä 
mahdollinen tietoja ja taitoja mittaava koe.

S: Suositellaan suoritettavaksi YH1:n 
jälkeen.

YH5 
VALTA JA VAIKUTTAMINEN
Kurssin aiheita ovat valta ja vallankäyttö 
Suomessa ja globaalisti, muodollinen ja 
epämuodollinen valta, erilaiset vaikutta-
jaryhmät ja vaikuttamisen keinot, yksilön 
vaikuttamismahdollisuudet ja kansainväli-
nen politiikka. Kurssin aihepiirit valitaan 
ajankohtaisista teemoista. Kurssilla tehdään 
tutustumiskäyntejä ja oppitunneille pyy-
detään vierailijoita. Vaikuttamisen keinoja 
pohditaan yhdessä äidinkielen ja filosofian 
opetuksen kanssa.

A: Numeroarvosana. Arviointi perustuu 
jatkuvaan ja monipuoliseen suullisen ja 
kirjallisen osaamisen näyttöön yksin ja 
ryhmissä.

S: Suositellaan suoritettavaksi YH1:n 
jälkeen. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

YH6 
YHTEISKUNTAOPIN KERTAUSKURSSI
Kurssilla valmistaudutaan yhteiskuntaopin 
ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla kerrataan 
lukion pakollisia ja syventäviä kursseja sekä 
harjoitellaan eri vastaustekniikoita.

A: Numeroarvosana.
S: Kurssia suositellaan lukion viimeiseksi 

yhteiskuntaopin kurssiksi. Kurssia ei voi 
suorittaa itsenäisesti.
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KU1 
KUVAT JA KULTTUURIT
Mitä kaikkea kuuluu visuaaliseen kult-
tuuriin? Kuviksen peruskurssilla tarkas-
tellaan omia ja muiden kuvakulttuureita 
sekä taiteen, median ja muun visuaalisen 
kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä. Kurssil-
la  harjoitetaan omaa visuaalista ilmaisua 
erilaisin materiaalein ja tekniikoin. Itse 
tehden tarkastellaan taiteen mahdollisuut-
ta ilmaista tunnetta tai vaikuttaa, välillä 
sukelletaan taiteen historiaan tai omiin 
mielikuviin. Omat kokeilut jaetaan ryhmäs-
sä, keskustellaan, analysoidaan ja opitaan 
toisilta. Opetellaan kuvataiteen käsitteistöä 
ja käydään näyttelyssä. Harjoitustyöt, esi-
tykset ja itsearviointi kootaan digitaaliseen 
portfolioon.

A: Numeroarvosana. Arvioinnin perustee-
na on aktiivinen läsnäolo, opitun soveltami-
nen, ideointi ja viimeistellyt harjoitukset. 
Sekä työskentelyprosessi että tulokset 
otetaan huomioon.

S: Suoritetaan kuvataiteen kursseista 
ensimmäisenä.

KU2 
MUOTOILLUT JA RAKENNETUT 
YMPÄRISTÖT
Miten paikat ja ympäristöt vaikuttavat 
minuun? Mitä esineympäristö kertoo yhtei-
sömme arvoista? Kurssilla käsitellään tilaa 
ja sen kokemista psyykkisenä, fyysisenä 
ja sosiaalisena paikkana. Harjoitustöiden 
yhteydessä tutustutaan arkkitehtuurin ja 
muotoilun peruskäsitteisiin: tila, muoto, mit-
takaava, materiaali, väri, funktionaalisuus. 
Pengotaan muistikuvia omista paikoista 
ja kerrotaan toisillemme. Tutustutaan 
ympäristön suunnitteluun ja tehdään itse: 
vaihtoehtoisesti suunnitellaan unelmakotia, 
muotoillaan koruja tai tuunataan vanhasta 
uutta.

A: Numeroarvosana. Arvioinnin perustee-
na on aktiivinen läsnäolo tunneilla ja tutki-
musretkillä, opitun soveltaminen, ideointi, 
piirrosten, suunnitelmien ja rakennelmien 
tekninen toteutus.

S: Voidaan suorittaa KU1 jälkeen.

Kuvataide on yleissivistävä oppiaine, jossa tutkitaan kuvataiteen ja visuaalisen 
kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Kursseilla keski-
tytään konkreettiseen tekemiseen ja keskusteluihin kuvan äärellä. Oma suhde 
taiteeseen voi olla väline oman minuuden ja maailman rakenteiden pohdinnalle ja 
omissa projekteissa voi soveltaa ja sekoitella muualla opittua. Muotoilu ja media-
ympäristöt opettavat kriittistä ajattelua ja kestävää elämäntapaa. Kuvataiteen 
opiskelu on tärkeää myös graafisen suunnittelun, arkkitehtuurin, taidehistorian ja 
elokuvan opinnoissa.

TAITO- JA TAIDEAINEET

Kuvataide

Pakollinen 
KU1, (KU2)

Valtakunnallinen syventävä
KU3, KU4

Koulukohtainen syventävä
KU5, KU6



85

KU3 
OSALLISENA MEDIASSA
Kurssilla tutkitaan median yhteyksiä omiin 
kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön ja 
syvennetään kuvallisen viestinnän sekä 
tieto- ja viestintäteknologian osaamista. 
Tutustutaan kuvaviestinnän eri osa-aluei-
siin:1) graafinen suunnittelu (typografia, 
taitto, kuvitus, kuvien muokkaus), 2) kuva 
mediassa (mainonta, juliste, pelien visuaali-
suus, sarjakuva, valokuva) ja 3) visualisointi 
(symbolit, brändit, logot, tiedon visualisoin-
ti). Harjoitellaan kuvaviestinnän ilmaisukei-
noja erilaisin uusin ja vanhoin tekniikoin, 
painottaen digitaalista kuvankäsittelyä. 
Kuvankäsittely ja muu visualisointi tukee 
muita lukioprojektejasi auttaen esitysten 
valmistelussa tai yo-kirjoituksissa.

A: Numeroarvosana. Arvioinnin perustee-
na on aktiivinen läsnäolo, opitun soveltami-
nen, ideointi ja viimeistellyt harjoitukset. 
Sekä työskentelyprosessi että tulokset 
otetaan huomioon.

S: Voidaan suorittaa KU1 jälkeen.

KU4 
TAITEEN MONET MAAILMAT
Kurssilla syvennetään taiteen tuntemusta 
oman taiteellisen työskentelyn avulla. Tutki-
taan, mitä taidekuva kertoo omasta ajastaan 
eri kulttuureissa. Harjoitellaan luonnostelua 
ja aiheen kehittelyä osana prosessia.  Kokeil-
laan monenlaisia tekniikoita ja elementtejä, 
mutta opiskelijalle jää vapaus määrittää 
oma tutkimuskohteensa ja tekniikkansa pro-
jektissa, johon syventyy. Kohdataan nykytai-
detta ja vanhempaa taidetta ajankohtaisissa 
näyttelyissä.

A: Numeroarvosana. Arvioinnin perustee-
na on läsnäolo tunneilla ja näyttelyretkillä, 
taiteen tuntemuksen lisääntyminen, ideointi, 

materiaalin ja tekniikan tarkoituksenmukai-
nen käyttö.

S: Voidaan suorittaa KU1 jälkeen.

KU5 
VALOKUVAUS
Kurssilla kuvataan paljon – tekemällä oppii! 
Kurssin tavoite on oppia valokuvan ilmaisua 
ja tekniikkaa. Tutkitaan valon ominaisuuk-
sia: luonnonvalo, keinovalo, valon suunta ja 
luonne. Tutustutaan digitaalisen järjestel-
mäkameran käyttöön manuaalisäätöineen 
sekä valokuvaan taiteena ennen ja nyt. 
Pohditaan valokuvan merkitystä mediassa. 
Käytetään myös kuvankäsittelyä. Koulus-
ta lähdetään ulos etsimään kiinnostavia 
kuvauskohteita. Oma manuaalisäätöinen 
kamera on etu, muttei välttämätön.

A: Numeroarvosana. Arvioinnin perustee-
na on reipas ja joustava asenne kuvausret-
kiin, oma-aloitteisuus, opitun soveltaminen, 
yhteistyökyky, pitkäjänteisyys ja työn 
taiteellinen ja tekninen tulos.

S: Voidaan suorittaa kurssin KU1 jälkeen. 
Kurssi on tarjolla joka toinen vuosi, vuorotel-
len Esine ja muoto (KU6) -kurssin kanssa.
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KU6 
ESINE JA MUOTO
Kurssilla perehdytään kolmiulotteiseen il-
maisuun ja tekniikoihin. Oppimisen perusta-
na on omilla käsillä työskentely. Käytämme 
pääasiassa savea, mutta myös paperimas-
saa, metalliverkkoa, luonnonmateriaaleja, 
uusiomateriaaleja ja muita kokeilevia 
kuvanveiston materiaaleja. Keramiikkaan, 
kuvanveistoon tai muotoiluun tutustutaan 
taiteen historiassa ja nyky-yhteiskunnassa 
– kurssin painotus muovautuu myös ryhmän 

toiveiden ja ajankohtaisten näyttelyiden 
mukaan.

A: Numeroarvosana. Arvioinnin perustee-
na on aktiivinen läsnäolo, sommittelutaidot, 
opitun soveltaminen, ennakkoluuloton 
ideointi ja kokeellisuus sekä pitkäjänteisyys 
työn viimeistelyyn.

S: Voidaan suorittaa kurssin KU1 jälkeen. 
Kurssi on tarjolla joka toinen vuosi, vuorotel-
len valokuvauskurssin (KU5) kanssa.

MU1 
MUSIIKKI JA MINÄ
Kurssilla musisoidaan aktiivisesti ja 
monipuolisesti, seurataan ajankohtaista 
musiikkielämää ja tutkitaan musiikin 
peruselementtejä ja sen muotoon liittyviä 
kysymyksiä sekä ilmaisun ulottuvuuksia. 
Kurssiin kuuluu konserttivierailu. 

A: Suoritusmerkintä / numeroarvosana. 
Arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen, 
jatkuvaan näyttöön ja oppilastöihin.

S: Kurssi on suoritettava ensimmäisenä 
pakollisena kurssina.

MU2 
MONIÄÄNINEN SUOMI
Kurssilla musisoidaan aktiivisesti sekä 
käsitellään suomalaisen ja eurooppalaisen 
musiikin historiaa, ajankohtaista musiikkia 
(Suomen, Euroopan ja koko maailman mu-
siikin nykypäivää), musiikkia ja medioita, 
musiikkikritiikkiä ja kulttuuritapahtumia. 

A: Numeroarvosana. Arviointi perustuu 
tuntiaktiivisuuteen, jatkuvaan näyttöön ja 
oppilastöihin.

S: Kurssi MU1 on suoritettava ennen tätä 
kurssia.

Musiikki

Pakollinen 
MU1, (MU2)

Valtakunnallinen syventävä
MU3, MU4

Koulukohtainen syventävä
MU5, MU6

Musiikin opinnoissa voit ilmaista itseäsi erilaisin musiikin keinoin. Musiikin 
harrastaminen tukee kokonaisvaltaista jaksamista ja koko ihmisen fyysistä ja 
psyykkistä hyvinvointia. Musiikin opinnoista on hyötyä erilaisissa musiikin alan 
jatko-opinnoissa, opettajakoulutuksessa ja muissa musiikin alan töissä.
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MU3 
OVET AUKI MUSIIKILLE
Kurssin aiheita ovat latinalais-amerikkalai-
nen, afrikkalainen ja aasialainen perinne- ja 
populaarimusiikki, eurooppalainen kansan-
musiikki, maailmanmusiikin ilmiöt eli eri 
kulttuurien musiikkiperinteen ilmeneminen 
pop-musiikissa. Opiskelijoiden niin halutes-
sa kurssilla on myös mahdollista painottaa 
ja syventyä johonkin edellä mainituista 
aihealueista. Kurssilla vieraillaan eri koh-
teissa / konserteissa. 

A: Numeroarvosana. Arviointi perustuu 
innostuneisuuteen ja aktiivisuuteen tunti-
työskentelyssä.

S: Kurssin suoritusjärjestys on vapaa. 
Kurssi MU1 suoritettava ennen tätä kurssia.

MU4 
MUSIIKKI VIESTII JA VAIKUTTAA
Kurssin aiheina ovat elokuvamusiikin eri 
tyylilajit sekä elokuvien äänimaisemat teho-
keinoineen, näyttämömusiikkiteokset sekä 
niiden filmatisoidut versiot, musiikkivideot 
sekä musiikkikulttuuri internetissä ja siihen 
liittyvä tekijänoikeuslainsäädäntö. Opis-
kelijoiden niin halutessa kurssilla on myös 
mahdollista painottaa jotain edellä maini-
tuista aihealueista. Kurssilla vieraillaan eri 
kohteissa / konserteissa. 

A: Numeroarvosana. Arviointi perus-
tuu innostuneisuuteen ja aktiivisuuteen 
tuntityöskentelyssä sekä kurssin puitteissa 
tuotettuun aineistoon.

S: Kurssin suoritusjärjestys on vapaa. 
Kurssi MU1 suoritettava ennen tätä kurssia.

MU5 
MUSIIKKIPROJEKTI
Kurssin sisältönä on esimerkiksi pienimuo-
toisen koulukonsertin tai koulun juhlan 
järjestäminen,  musiikillisen multimediapro-
jektin tai omien sävellysten tuottaminen ja 
äänittäminen. Kurssin sisältö neuvotellaan 
erikseen opiskelijakohtaisesti.

A: Suoritusmerkintä.
S: Kurssin suoritusjärjestys on vapaa, 

kurssi MU1 suoritettava ennen tätä kurssia.

MU6 
LAULUKURSSI
Kurssilla lauletaan vaihtelevaa ohjelmistoa 
ryhmässä. Perehdytään äänenkäytön eri 
tekniikoihin ja eri musiikkityylien frasee-
raukseen. Ryhmälle pyritään järjestämään 
esiintymisiä mm. koulun tilaisuuksiin. 
Kurssille osallistuminen ei edellytetä aiem-
paa kokemusta lauluyhtyeessä / kuorossa 
laulamisesta.

A: Suoritusmerkintä / numeroarvosana. 
Arvioinnissa otetaan huomioon tuntiaktii-
visuus. 

S: Kurssin suoritusjärjestys on va-
paa. Kurssin voi suorittaa lukion aikana 
osallistumalla periodiluonteisesti juhlien 
ohjelmaharjoituksiin ja esityksiin. Tällöin 
on käytössä opintokirja, jonne kerätään yhtä 
kurssia vastaava määrä oppitunteja.
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LI1 
ENERGIAA LIIKUNNASTA
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää 
fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn ter-
veyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. 
Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan 
ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja 
ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien 
harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija 
saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun 
pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnal-
linen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, 
liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.   

A: Numeroarvosana.

LI2
AKTIIVINEN ELÄMÄNTAPA
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten 
ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja 
verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, 
lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto.

Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arki-
sia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen 
aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. 
Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta-
liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti 
aktiivisen arjen toteuttamiseen.

A: Numeroarvosana.

LI3 
TERVEYTTÄ LIIKKUEN
Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen 
toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. 
Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen 
liikunnan edistäminen sekä fyysisten omi-
naisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. 
Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnit-
telua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan 
liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.

A: Numeroarvosana.

LI4 
YHDESSÄ LIIKKUEN
Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen 
toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. 
Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavois-
sa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen 
osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. 
Kurssin sisältö voi koostua liikuntapäivään 
tai -tapahtumaan liittyvästä suunnittelusta 
ja toteuttamisesta, urheiluopistoon tutustu-
misesta, juoksu- tai muuhun tapahtumaan 
valmistautumisesta ja osallistumisesta. 
Kurssin alussa suunnitellaan yhdessä opis-
kelijoiden kanssa kurssin toteutustapa.

A: Numeroarvosana.

Liikunnanopetuksen tehtävänä on opettaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja tieto-
ja, joiden avulla hän pystyy ylläpitämään ja kehittämään fyysistä, sosiaalista ja 
psyykkistä toimintakykyään sekä hyvinvointiaan. Liikunnan avulla pyritään tu-
kemaan opiskelijan jaksamista koulutyössä ja arjessa ja tavoitteena on myös, että 
opiskelija voisi löytää itselleen sopivan liikuntamuodon. Liikunnan opiskelusta on 
hyötyä esim. liikunta-alan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon opinnoissa.

Liikunta

Pakollinen 
LI1, LI2

Valtakunnallinen syventävä
LI3, LI4, LI5

Koulukohtainen syventävä
LI6, LI7, LI8
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LI5 
HYVINVOINTIA LIIKKUEN
Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen 
toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. 
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jak-
samista ja lisätä opiskeluvireyttä rentoutta-
vien ja elämyksellisten liikuntakokemusten 
kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät 
mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen 
pätevyyden ja kehollisen ilmaisun koke-
muksia. Kurssilla on mahdollisuus tutustua 
lajeihin, joita muissa lukion liikuntakurs-
seissa ei ole tarjolla, ja saada tärkeitä uusia 
liikuntakokemuksia. 

A: Numeroarvosana.

LI6 
VANHOJEN TANSSIEN KURSSI
Kurssin aikana oppilaat opettelevat ja 
harjoittelevat noin 15 vanhaa tanssia sekä 
paritansseista ainakin valssin ja tangon as-
keleita. Valmistellaan ja esitetään vanhojen 
tanssiesitys ja tutustutaan tähän liittyvään 
tapa- ja pukeutumiskulttuuriin. Kurssi 
huipentuu koulun oppilaille ja eri tilaisuu-
dessa vanhemmille, sukulaisille ja tutuille 
esitettäviin vanhojen tanssien esitykseen. 
Mikäli opiskelija suorittaa kahtena vuonna 
vanhojen tanssit, hänen on mahdollista 
saada toisesta kurssista TYK-kurssi. TYK-
kurssin suorittamiseen edellytetään osallis-
tumista harjoituksiin ja esityksiin.

A: Arvioinnissa huomioidaan aktiivinen 
osallistuminen harjoituksiin, vastuullisuus, 
käytöstavat ja taidon oppiminen. Suoritus-
merkintä. (S = suoritettu, H = hylätty).

LI7 
LASKETTELUKURSSI
Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan 
henkilökohtaisia taitoja omalla välineellä ja 
mahdollisuuksien mukaan tutustua toiseen 
(lumilauta, sukset, telemark). Tavoitteena 
on myös, että opiskelija oppii lukemaan 
rinnekarttaa ja valitsemaan suotuisat reitit 
ja hissit. Kurssi toteutetaan 4–5 päivän mit-
taisena tiiviskurssina joko Garmisch-Parten-
kirchenissä Saksassa tai Suomen Lapissa. 

A: Arvioinnissa huomioidaan aktiivisuus, 
toisten huomioon ottaminen ja annettujen 
sääntöjen noudattaminen sekä taidoissa 
edistyminen kurssin aikana. (S = suoritettu, 
H = hylätty). Kurssin suoritusjärjestys on 
vapaa. 

LI8 
SELVIYTYMISKURSSI
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa 
kokemuksia ja tietoa selviytymisestä erilai-
sissa luonnonoloissa saa positiivisia koke-
muksia fyysisesti raskaasta suorituksestaan 
ja löytää oman fyysisen suorituskyvyn uusia 
ulottuvuuksia oppii liikkumaan erilaisissa 
oloissa maalla ja vedessä sekä arvostamaan 
ja kunnioittamaan luontoa. Kurssiin liittyy 
valmistautumiseen liittyvät ohjeet ja toi-
menpiteet ja fyysisesti koetteleva retki, joka 
suoritetaan yhdistäen pyöräilyä, vaellusta, 
melontaa ja vesistön ylityksiä mahdollisuuk-
sien mukaan kalliokiipeily, majoittuminen 
maastossa, ruoan löytäminen luonnosta, 
toiminta eksyttäessä ja suunnistus. Retkeen 
liittyy yhteistoiminnallisia tehtäviä.

A: Suoritusmerkintä. (S = suoritettu, 
H = hylätty). Hyväksyttyyn suoritukseen 
vaaditaan aktiivista osallistumista luentoi-
hin, harjoituksiin ja retken valmisteluun ja 
toteutukseen. Kurssin suoritusjärjestys on 
vapaa.
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OP1
MINÄ OPISKELIJANA
OP1-kurssin keskeinen tavoite on selkiyt-
tää omia kiinnostuksenkohteita ja omaa 
osaamista laajasti. Kurssin suorittamiseen 
kuuluu oman henkilökohtaisen opintosuun-
nitelman ja ylioppilastutkintosuunnitelman 
laatiminen.  Kurssilla opiskelija perehtyy 
oman lukiomme kurssitarjontaan ja luki-
omme yhteistyön mahdollistamiin erilaisiin 
lukioaikaisiin opiskeluvaihtoehtoihin niin 
toisella asteella kuin korkea-asteella.  

Kurssi koostuu ryhmänohjaajan RO-tun-
neista, opinto-ohjaajan oppitunneista, tutus-
tumiskäynneistä korkeakouluihin, jatko-
opintoihin ja ylioppilastutkintoon liittyvistä 
tilaisuuksista.  Kurssin sisältöjä toteutetaan 
yhteistyössä eri oppiaineiden kanssa ohjaus-
suunnitelmassa määritellyin tavoin. 

A: Kurssi arvioidaan S/H-merkinnällä. Ar-
viointiperusteet käydään läpi kurssin alussa.

OP2 
JATKO-OPINNOT JA TYÖELÄMÄ
OP2-kurssin keskeinen tavoite on miettiä, 
mitkä asiat saavat palon sisälläsi sytty-
mään, millaisia vahvuuksia sinulla on 
ja mitä haluat oppia.  Kurssilla ohjataan 
perehtymään sellaisiin jatkokoulutuksen ja 
työelämän teemoihin, jotka auttavat ura- 
ja elämänsuunnittelutaidoissa ja antavat 
valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään 
siirtymiseen. 

Kurssi toteutetaan pääsääntöisesti toisena 
ja kolmantena opiskeluvuotena. Toteutuk-
sessa keskeisellä sijalla on yhteistyö korkea-
koulujen ja työelämän kanssa. Opiskelijoita 
kannustetaan tutustumaan monipuolisesti 
eri koulutusvaihtoehtoihin sekä työelämään 
ja yrittäjyyteen. Kurssin toteutuksessa hyö-
dynnetään myös TYK-alumnien ja huoltajien 
kokemusta sekä heidän työelämätunte-
mustaan.  Tärkeä osa kurssin toteutusta on 
TET2.0, joka on lukiomme ja Mind-tutki-
musryhmän yhteinen hanke uudenlaisesta 
työelämään tutustumisen mallista lukiolai-
sille.

A: Kurssi arvioidaan S/H-merkinnällä. Ar-
viointiperusteet käydään läpi kurssin alussa.

OPINTO-OHJAUS
Opinto-ohjaus tukee opiskelijaa opinnoissa lukioaikana. Ohjauksen tehtävänä on 
huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita 
hän tarvitsee elämään liittyvissä siirtymä- ja muutostilanteissa, kuten siirtyessään 
jatko-opintoihin ja työelämään sekä kohti täysivaltaista ja aktiivista yhteiskunnan 
jäsenyyttä.

Ohjaus toteutetaan tavalla, joka vahvistaa opiskelijoiden aktiivista toimijuutta, 
osallisuutta ja vastuullisuutta. Ohjauksen tarkoituksena on avartaa opiskelijan 
omaa mahdollisuuksien maailmaa ja tuoda välineitä kauaskantoisten päätösten 
pohdintaan. Ohjauksessa katse on tulevaisuuteen ja keskiössä on luovaan ja epäli-
neaariseen ajatteluun ohjaaminen: tulevaisuus nähdään avoimena ja monenlaisia 
mahdollisuuksia täynnä. 

Pakollinen
OP1, OP2
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TO1 
MONITIETEINEN AJATTELU: VESI
BI, FY, KE, KU -oppiainerajat ylittävä kurs-
si. Kurssin aiheena vesi. Eri vuosina kurssin 
näkökulma vaihtelee, teemana kuitenkin 
vesi. Biologiassa kurssin aikana voidaan 
tutkia esim. vesieliöitä, vesiekosysteemejä, 
osmoosia, kehon vesitasapainoa, typen ja 
fosforin merkitystä Itämeren tilaan. Fysii-
kassa veteen liittyen tutkitaan esimerkiksi 
vesivoimalan toimintaperiaate. Kemiassa 
voidaan määrittää vaikkapa talousveden 
laatu, esim. veden kovuuden määritys ja sen 
sisältämät ionit, ja tehdä luonnosta löytyvän 
veden puhdistus.

Kurssiin voi sisältyä vierailu esimerkiksi 
veden puhdistuslaitokselle/vesivoimalaan.

A: Numeroarvosana.
S: Kurssin voi suorittaa, kun on käynyt 

BI1-, FY1- ja KE1-kurssit.

TO2 
TUTKIVA TYÖSKENTELY
TEKNOLOGIALLA: HELSINKI 
SATA VUOTTA SITTEN
Kurssilla perehdytään Helsinkiin esim. 
sosiaali-, talous- tai kulttuurihistoriallisesta, 
maantieteellisestä tai väestötieteellisestä 
näkökulmasta. Suunnitellaan ja toteutetaan 
yksin tai ryhmässä dokumentoitu projekti 
tai tutkimus (esim. tutkielma, verkkosivusto, 
video tai draama) tieto- ja viestintäteknolo-
gian avulla. 

A: Numeroarvosana, joka määräytyy työs-
kentelyn ja tuotoksen perusteella.

S: Suoritusajankohta on vapaa.

TO3 
OSAAMINEN ARJESSA: 
KANSALAISAKTIIVISUUS
Kurssilla käsitellään yksittäisen ihmisen 
mahdollisuuksia toimia kaikkien yhteiseksi 
hyväksi. Tutustutaan vapaaehtoistyötä teke-
viin organisaatioihin lähialueella, ja tarkas-
tellaan aktiivisen kansalaisuuden historial-
lista taustaa vasten esim. verkostoitumista 
ja yhteiskunnallista viestintää, projektityön 
tekemistä ja vastuullista liiketoimintaa. 

A: Kurssista saa suoritusmerkinnän. Hy-
väksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa 
vierailuluennoilla ja -käynneillä, osallistu-
mista vapaaehtoistyöhön 10–15 tunnin ajan 
itse valitsemallaan tavalla sekä palauteteks-
tin kirjoittamista.

S: Kurssin voi suorittaa 1. tai 2. lukuvuo-
den aikana.

Teemaopinnot
Valtakunnallinen syventävä

TO1, TO2, TO3
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Lukion oppimäärään voidaan sisällyttää Aktiivipolku-opintoja soveltaviin kurssei-
hin. Opinnot voivat ajoittua useammalle jaksolle, koko lukuvuodelle tai jopa koko 
opiskeluajalle. Kukin kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Aktiivipolku-opin-
toja voi suorittaa korkeintaan 10. Kurssit eivät ole lukiomme kurssitarjottimessa. 

Tutor-toiminta

APO1 
(1-3 kurssia) 

TU1 TUTORVALMENNUS
Kurssilla valmistaudutaan tutorina toi-
mimiseen. TYK-tutor on opiskelija, joka 
osallistuu uusien opiskelijoiden ohjaamiseen 
ja perehdyttämiseen Töölön yhteiskouluun 
ja lukiolaisen arkeen. Tutor antaa tukea 
uusille lukiolaisille ystävänä ja vertaisohjaa-
jana. Tutorilla on vanhempana opiskelijana 
kokemusta ja uusien opiskelijoiden tarvit-
semaa tietoa lukio-opinnoista. Toiminnan 
tavoitteena on tukea koko Töölön yhteis-
koulun yhteisön toimintaa ja tukea uusien 
lukiolaisten opiskelun aloittamista antaen 
heille sellaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, 
joiden avulla he sopeutuvat helpommin uu-
den opiskelijayhteisön jäseniksi. TYK-tutorit 
toimivat lukiomme tiedottajina ja mark-
kinoijina peruskoululaisille sekä heidän 
vanhemmilleen.

Tutortoiminta on osa lukiomme kokonais-
valtaista ohjausjärjestelmää. Tavoitteena on, 
että uudet lukiolaiset saavat henkilökohtais-
ta ohjausta myös kokeneemmalta opiskelijal-
ta opintojen alkuvaiheessa. Tutorit muodos-
tavat lukiotulokkaille turvaverkoston, jonka 
puoleen voi kääntyä missä tahansa asiassa. 
Ryhmäyttämisellä TYK-tutorit pyrkivät li-
säämään luottamusta ja yhteenkuuluvuuden 

tunnetta lukiolaisten kesken. Ryhmäyttä-
mistä harjoitellaan ratkaisemalla tehtäviä ja 
haasteita yhdessä. TYK-tutoreilla on tärkeä 
tehtävä lukiomme viestinnässä. Tutorit 
ovat mukana mm. lukiomme esittelytilai-
suuksissa ja vanhempainilloissa. Luotta-
mus omaan esiintymistaitoon on tärkeää 
tutorina toimimisessa. Kurssilla harjoitel-
laan esiintymistaitoja ja luottamusta omaan 
itseen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
Tutorvalmennukseen valitaan kevättalvella 
noin 20 lukion ensimmäisen vuosikurssin 
opiskelijaa. 

TU2 TUTORINA TOIMINEN 
TYK-tutor neuvoo ja ohjaa uusia lukiolai-
sia. TYK-tutorit auttavat uusia lukiolaisia, 
vaihto-oppilaita tai vaihto-opinnoista palaa-
via opiskelijoita lukiomme käytäntöihin, tu-
tustuttavat opiskelijoita toisiinsa ja toimivat 
opintoihin perehdyttäjinä. Tutorit osallistu-
vat lukion esittelytilaisuuksiin ja vanhem-
painiltoihin sekä vierailevat yläkouluissa 
kertomassa lukio-opinnoista. Syksyn aikana 
tutorit organisoivat ohjaamalleen luokalle 
pienryhmätapaamisia, joissa käsitellään eri 
tavoin opintojen alkuvaiheeseen liittyviä 
kysymyksiä. Tutorilla on luottamuksellisten 
asioiden salassapitovelvollisuus ja tutorit 
toimivat yhteisten eettisten periaatteiden 
mukaisesti kaikessa toiminnassa. Kurssille 
osallistuvat TU1 kurssin suorittaneet tuto-
reiksi valitut opiskelijat.

KO U LU KO H TA I S E T  S OV E LTAVAT  K U R S S I T
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Opiskelijakunnan 
hallituksen toiminta

APO2
(1-3 kurssia)

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenenä opis-
kelija osallistuu opiskelijakunnan hallituk-
sen toimintaan, kokouksiin sekä voi toimia 
opiskelijoiden edustajana eri foorumeilla. 
Opiskelija saa kokemusta vaikuttamisesta, 
vastuusta sekä edistää opiskelijoiden hyvin-
vointia, viihtyvyyttä ja valvoo opiskelijoiden 
etuja. Opiskelija vastaa hallituksen jäsenenä 
hänelle annetuista tehtävistä. Opiskelija 
osallistuu koulun toiminnan ja opetuksen 
kehittämiseen ja arviointiin.

 

Ruuti-toiminta

APO3
(1–3 kurssia)

Opiskelija osallistuu kaupunkitasoisen 
nuorten vaikuttamiskanava Ruudin 
kehittämiseen koulun jäsenenä. Opiske-
lija osallistuu Ruudin toimintapäivien 
kuten Päättäjämiitin ja RuutiExpon 
suunnitteluun, toteutukseen ja arvi-
ointiin. Opiskelija tutustuu Helsingin 
kaupungin päätöksentekoprosessiin 
esimerkiksi Ylipormestarin opiskeli-
jakuntapäivän kautta. Opiskelija voi 
halutessaan asettautua ehdolle Ruudin 
Ydinryhmään.

Opiskelijakunnan ja 
lukion projektit tai  
tapahtumat 

APO4
(1–3 kurssia)

Opiskelijakunnan järjestämien projektien 
tai tapahtumien tarkoituksena on edistää 
koulun yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä. Opis-
kelija osallistuu projektien tai tapahtumien 
suunnitteluun, järjestämiseen, markkinoin-
tiin ja palautteen keräämiseen. Näitä tapah-
tumia voivat olla esimerkiksi koulun juhlat, 
tempaukset, sekä teemapäivät ja -viikot. 
Opiskelija oppii hahmottamaan projektien 
ja tapahtumien järjestämisen eri vaiheita 
sekä kantamaan vastuun oman osuutensa 
onnistumisesta.

Oppilaitoksen  
työryhmät

APO5
(1–3 kurssia)

Opiskelija osallistuu koulun työryhmien 
kokouksiin ja kokousvalmisteluihin, jotka 
sisältävät mm. kokousmateriaaliin ja esi-
tyslistaan perehtymistä. Opiskelija edustaa 
työryhmissä opiskelijoiden näkemyksiä 
sekä vaikuttaa opiskelijoihin ja opiskeluun 
liittyviin asioihin. Opiskelija on velvollinen 
välittämään tietoa työryhmän työskentelyn 
vaiheista ja tuloksista opiskelijakunnan 
hallitukselle.
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Oppilaitoksen  
ulkopuolella  
suoritettava toiminta

APO6
(1–3 kurssia)
Opiskelija voi saada oppilaitoksen ulkopuo-
lella suoritettavasta ohjaus- tai valmen-
nustoiminnasta soveltavan lukiokurssin. 
Hyväksi luettua toimintaa ovat lukion 
aikana suoritetut erilaiset leiri- ja kerho-
ohjaajakoulutukset sekä urheiluseuroissa 
valmentajana ja erotuomarina toimiminen. 
Tähän ryhmään kuuluvat myös opiskeli-
jan säännöllinen toimiminen järjestö- ja 
vapaaehtoistyössä sekä yhteiskunnallisiin 
projekteihin osallistuminen.

Työelämään  
valmentavat opinnot

APO7
(1–3 kurssia)
Opiskelija voi suorittaa lukio-opintojen aika-
na erilaisia ammattitaitoa osoittavia koulu-
tuksia ja saada passin/kortin suoritettuaan 
hyväksytysti koulutuksen eri osiot. Näitä 
koulutuksia ovat mm. hygienia-, anniskelu-, 
ikäraja- ja työkykypassi sekä ajokortti ja 
järjestyksenvalvojakortti.

Kansainvälinen keittiö 

KK1
Vertaillaan eri ruokakulttuureja suomalai-
seen ruokakulttuuriin, herätetään innos-
tusta eri maiden ruoka- ja tapakulttuureja 
kohtaan, valmistetaan kansallisia ja kan-
sainvälisiä ruokia ja leivonnaisia tyypillisiä 
raaka-aineita käyttäen, esitellään eri maiden 

tapakulttuuria, ruuanvalmistusohjeiden ja 
ravintosisältöjen arviointi. Huom! Kurssilla 
on materiaalimaksu.

A: Suoritusmerkintä. Hyväksytyn suori-
tuksen edellytyksenä on aktiivinen osallis-
tuminen.

Lehdenteko 

LT1
LEHDENTEKO (”SARASTUS”)
Harjoitellaan lehtityötä osallistumalla kou-
lun lehden, ”Sarastuksen”, toimittamiseen: 
kirjoitetaan artikkeleita ym. mediatekstejä 
ja muokataan omaa tekstiä julkaisukuntoon.

Arviointi: Suoritusmerkintä. Hyväksyttävä 
suoritus edellyttää aktiivista osallistumista 
”Sarastuksen” toimituskunnan kokouksiin 
ja vähintään kolmen lehtitekstin kirjoitta-
mista tai vastuuta taitosta, piirtämisestä tai 
valokuvauksesta.

Yrittäjyys ja innovointi 

YT1
Lukiomme ja Työ-ja elinkeinoministeriömi-
nisteriön yhteistyön innoittamina tarjoamme 
uuden Yrittäjyystaidot ja Innovointi -kurssin 
lukiolaisille. Kurssi toteutetaan opiskeli-
jalähtöisesti. Osallistujat rakentavat itse 
yhdessä ohjaavan opettajan kanssa kurssin 
tavoitteet ja sisällön. Kurssin työpajat, 
vierailut yrityksiin ja tapahtumiin järjeste-
tään pääsääntöisesti iltapäivisin klo 14.30 
jälkeen. 

Kurssi on erilainen ja inspiroiva, mutta se 
vaatii sitoutumista ja oma-aloitteellisuutta. 
Kurssilla mennään sinne missä tapahtuu 
ja tavataan erilaisia ihmisiä. Kysymykset, 
tarkkailu, kuuntelu, tekeminen ja uuden 
luominen ovat Yrittäjyystaidot ja Innovointi 
-kurssin kokemuksellisia oppimisen välinei-
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tä. Yritysvierailuilla kurssilaiset toimivat 
etnografin tai toimittajan ottein – kurssi-
laiset kysyvät ja ihmettelevät. Tavoitteena 
on, että kokemuksellisuus ja kohtaamiset 
avartavat kurssilaisten näkemyksiä ja 
voimaannuttavat toimimaan uudenlaisis-
sa tilanteissa. Tavoitteena on myös oppia 
uskaltamaan! Innovoinnin sääntöjä kurssilla 
ovat muiden ideoiden päälle rakentaminen 
ja hulluistakin ideoista innostuminen! Kurs-

silaiset kehittävät kokeilemalla! Kurssilla 
opiskelijat johtavat omaa oppimistaan ja 
kurssin loppua kohden opitaan miten saada 
muutkin mukaan ideoiden ja innovaatioiden 
toteutukseen.

A: Suoritusmerkintä. Vertaisarviointi ja 
oman oppimisen arviointi ovat keskeisessä 
asemassa kurssilla.

LU K I O D I P LO M I T
LIIKUNTA
LILD4 Liikunnan lukiodiplomi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa 
erityisen näytön lukioaikaisesta osaamises-
taan ja harrastuneisuudestaan liikunnas-
sa. Liikunnan lukiodiplomin tavoitteena 
on, että opiskelija pohtii monipuolisesti 
liikunnan merkitystä elämässään samalla 
kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikun-
nallista erityisosaamistaan, harrastuneisuut-
taan ja yhteistyökykyjään. Kurssin keskeisiä 
sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi 
liikunnallisen tutkielman sekä portfolion 
tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodos-
tuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, 
erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja 
yhteistyötaitojen sekä portfolion muodos-
sa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta 
kokonaisuudesta.

MUSIIKKI
MULD6 Musiikin lukiodiplomi
Musiikin lukiodiplomin perustana on opiske-
lijan koko lukioaikainen musiikinopiskelu. 
Suoritustapoja on kaksi:
A)  Näytesalkku lukioaikaisista töistä:  
 Opiskelija kokoaa näytesalkun lukio- 

 aikaisista musiikkiopinnoistaan ja -toi- 
 minnastaan eri vaiheineen. Lukiodip- 
 lomiin opiskelija valitsee 3–5 työtä, jotka  
 voivat edustaa mm. esittämistä, musiik-
 kikritiikkiä, kirjoitelmaa ja säveltämistä.
B)  Näytesalkku projektityöstä: Opiskelija  
 toteuttaa ja dokumentoi projektin,   
 joka osoittaa aineen tiedollista ja   
 taidollista hallintaa. Projektin tulee  
 edustaa samoja osa-alueita tai osa-aluet- 
 ta kuin vaihtoehdossa A.

KUVATAIDE
KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi
Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu yhden 
kurssin puitteissa toteutettavasta teoksesta 
ja portfoliosta. Aiheet ja ohjeet julkaistaan 
vuosittain keväällä opetushallituksen sivuil-
la (www.edu.fi). Diplomikurssi edellyttää 
vähintään neljän lukion kuvataidekurssin 
suorittamista. Arvioinnin suorittavat oman 
koulun kuvataideopettaja ja toinen ulkopuo-
linen visuaalisen alan asiantuntija. 

Diplomikurssi suositellaan suoritettavak-
si lukion kolmannen lukuvuoden syksyllä. 
Lukiodiplomista annetaan erillinen todistus 
päättötodistuksen yhteydessä.
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KO U LU KO H TA I S E T  S OV E LTAVAT  K U R S S I T

PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT            pakolliset kurssit lihavoitu, koulukohtaiset varjostettu 
 

 
 
 
 

 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Koska tahansa 
suoritettavat 
kurssit 

 
Äidinkieli ja kirjallisuus 

 
1 6 3 (7) 

 
4 5 2 7 10 

 
8 9 

 
 

Kielet ENA 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9  
 RAA 

SAA 
1 2 3 
1 2 3 

4 5 8 
4 5 6 

6 7 
7 8 

   

 RUA 1 2 3  4 5 6 7 8 9  
 RUB 1 2 3 4 5  6 7 8  
 RA/SA B2 3  4 5 6  7 8 9    
 RA/SA B3 1 2 3  4 5 6 7 8 9   
 IT/ES B3 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
      
Matematiikka pitkä 1 2 3 4 

(11) 14 
 

5 6 7 8 11 15  9 10 12 13 
16 17 

 

 lyhyt 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  

Ympäristö- ja luonnontieteet Fysiikka 1 2 3 4 5 6 8  7 9  
 Kemia 1 2  3 4 5 6 7  
 Biologia 1 2 3 4 5 6 7 
 Maantiede 1 (2) 2 3 4 5 6 
Katsomusaineet Uskonto 1 2 3 4 (2) 5 6   
 ET 1 2 (2) 3 4 5 6 
 Filosofia 1  2 3 4  (2) (3) (4)  5 6 
Humanistiset ja yhteiskunnalliset 
aineet 

Psykologia 
Historia 

1 (2)  
1 2 

2 3 4 
3 4 5 (6) 

5 6 7 
(4) 6 8 

 
7 

 Yhteiskuntaoppi 1  2 3 4 (5) (2) 5 6  
Taito- ja taideaineet Musiikki 1  2   3 4 5 6 
 Kuvataide 1  2  3 4 5 6 
 Liikunta 1  2 4 7   3 5 6 8  
Terveystieto 1  2 3  4  
Opinto-ohjaus 1 2 1 

 
 
 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 
 
Tutortoiminta    APO1 
Opiskelijakunnan hallituksen toiminta  APO2 
Ruuti-toiminta   APO3 
Opiskelijakunnan ja lukion projektit tai tapahtumat  APO4 
Oppilaitoksen työryhmät   APO5 
Oppilaitoksen ulkopuolella suoritettava toiminta APO6 
Työelämään valmentavat opinnot  APO7    
Kansainvälinen keittiö   KK1   
Lehdenteko    LT1    
Yrittäjyys ja innovointi   YT1 
 
 
 

PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT            pakolliset kurssit lihavoitu, koulukohtaiset varjostettu 
 

 

 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Koska tahansa 
suoritettavat 
kurssit 

 
Äidinkieli ja kirjallisuus 

 
1 6 3 (7) 
(10) 

 
4 5 2 7 10 

 
8 9 

 
 

Kielet ENA 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9  
 RAA/SAA 1 2 3 4 5 8 6 7    
 RUA 1 2 3  4 5  6 7 8 9  
 RUB 1 2 3 4 5  6 7 8  
 RA/SA B2 3 4 5 6 7 8  9    
 RA/SA B3 1 2 3  4 5 6 7 8 9   
 IT/ES B3 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
      
Matematiikka pitkä 1 2 3 4 14 

 
5 6 7 8 11 15 
16  

9 10 12 13 
17 

 

 lyhyt 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  

Ympäristö- ja luonnontieteet Fysiikka 1 2 3 4 5 6 8  7 9  
 Kemia 1 2  3 4 5 6 7  
 Biologia 1 2 3 4 5 6 7 
 Maantiede 1 (2) 2 3 4 5 6 
Katsomusaineet Uskonto 1 2 3 4 (2) 5 6   
 ET 1 2 (2) 3 4 5 6 
 Filosofia 1  (2) 3 4  (2) (3) (4)  5 6 
Humanistiset ja yhteiskunnalliset 
aineet 

Psykologia 
Historia 

1 (2)  
1 2 

2 3 4 
3 4 5 6 

5 6 7 
(6) 8 

 
7 

 Yhteiskuntaoppi 1  2 3 4 5 (2) (5) 6  
Taito- ja taideaineet Musiikki 1  2   3 4 5 6 
 Kuvataide 1  2  3 4 5 6 
 Liikunta 1  2 4 7   3 5 6 8  
Terveystieto 1  2 3  4  
Opinto-ohjaus 1 2 1 

 
 
 

PA KO L L I S E T  JA  S Y V E N T Ä V Ä T  K U R S S I T
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O P I S K E LUJA K S OJ E N  K A L E N T E R I T  J A  T U N T I K A AV I O
OPISKELUJAKSOJEN KALENTERIT JA TUNTIKAAVIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. jakson lukujärjestykseni 

oppiaine/ 

opettaja 

 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

1  1 2 3 5 7 
2  1 2 3 5 7 
3  5 4 6 1 4 
4  5 4 6 1 4 

5  3 5 1 4 6 
6  7 6 2 3 2 
7  7 6 7 3 2 
8 

 

 

8 

 8 8  8  
 

 

 

 

 

  8  8  

VKO  PÄIVÄ I JAKSO ke 12.8.–pe 2.10.2020 (38 päivää) 
33 ke 12.8. Koulu alkaa klo 9 
  to 13.8.  
 pe 14.8.  
34 ma 17.8.   
  ti 18.8.  
  ke 19.8.  
  to 20.8. Itsenäisten suoritusten koe klo 14-18 
  pe 21.8. Ykkösten ryhmäytymispäivä Mustasaaressa 
35 ma 24.8.   
  ti 25.8. Ykkösten vanhempainilta klo 18 
  ke 26.8.  
  to 27.8. Koulukuvaus 
  pe 28.8. Koulukuvaus. Lakkiaisharjoitukset klo 14. 
 la 29.8. Lakkiaiset klo 10.30 
36 ma 31.8.   
  ti 1.9.  
  ke 2.9. Abi-info II: koekäytänteet klo 11.50–12.30 juhlasalissa 
  to 3.9.   
  pe 4.9.  
37 ma 7.9.  
  ti 8.9.   
  ke 9.9.  
  to 10.9.   
  pe 11.9.   
38 ma 14.9. YO-koe: KE, TE 
  ti 15.9.  
  ke 16.9. YO-koe: englanti, pitkä oppimäärä 
  to 17.9. YO-koe: UE, ET, YH, GE 
  pe 18.9. YO-koe: äidinkieli, lukutaito ja S2 
39 ma 21.9. YO-koe: ruotsi 
  ti 22.9. YO-koe: matematiikka 
  ke 23.9. Näyttöviikko 8. palkki klo 14-17, muut lukion oppitunnit normaalisti 
  to 24.9. YO-koe: FI, BI. Näyttöviikko 1. palkki. 
  pe 25.9. YO-koe: äidinkieli, kirjoitustaito. Näyttöviikko 6. palkki. 
40 ma 28.9. YO-koe: vieras kieli, lyhyt oppimäärä. Näyttöviikko 3. palkki 
  ti 29.9. YO-koe: PS, HI, FY. Näyttöviikko 7. palkki 
  ke 30.9. Näyttöviikko 4. palkki 
  to 1.10. YO-koe: ranska, saksa, pitkä oppimäärä. Näyttöviikko 5. palkki. 
  pe 2.10. Näyttöviikko 2. palkki 

OPISKELUJAKSOJEN KALENTERIT JA TUNTIKAAVIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. jakson lukujärjestykseni 

oppiaine/ 

opettaja 

 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

1  1 2 3 5 7 
2  1 2 3 5 7 
3  5 4 6 1 4 
4  5 4 6 1 4 

5  3 5 1 4 6 
6  7 6 2 3 2 
7  7 6 7 3 2 
8 

 

 

8 

 8 8  8  
 

 

 

 

 

  8  8  

VKO  PÄIVÄ I JAKSO ke 12.8.–pe 2.10.2020 (38 päivää) 
33 ke 12.8. Koulu alkaa klo 9 
  to 13.8.  
 pe 14.8.  
34 ma 17.8.   
  ti 18.8.  
  ke 19.8.  
  to 20.8. Itsenäisten suoritusten koe klo 14-18 
  pe 21.8. Ykkösten ryhmäytymispäivä Mustasaaressa 
35 ma 24.8.   
  ti 25.8. Ykkösten vanhempainilta klo 18 
  ke 26.8.  
  to 27.8. Koulukuvaus 
  pe 28.8. Koulukuvaus. Lakkiaisharjoitukset klo 14. 
 la 29.8. Lakkiaiset klo 10.30 
36 ma 31.8.   
  ti 1.9.  
  ke 2.9. Abi-info II: koekäytänteet klo 11.50–12.30 juhlasalissa 
  to 3.9.   
  pe 4.9.  
37 ma 7.9.  
  ti 8.9.   
  ke 9.9.  
  to 10.9.   
  pe 11.9.   
38 ma 14.9. YO-koe: KE, TE 
  ti 15.9.  
  ke 16.9. YO-koe: englanti, pitkä oppimäärä 
  to 17.9. YO-koe: UE, ET, YH, GE 
  pe 18.9. YO-koe: äidinkieli, lukutaito ja S2 
39 ma 21.9. YO-koe: ruotsi 
  ti 22.9. YO-koe: matematiikka 
  ke 23.9. Näyttöviikko 8. palkki klo 14-17, muut lukion oppitunnit normaalisti 
  to 24.9. YO-koe: FI, BI. Näyttöviikko 1. palkki. 
  pe 25.9. YO-koe: äidinkieli, kirjoitustaito. Näyttöviikko 6. palkki. 
40 ma 28.9. YO-koe: vieras kieli, lyhyt oppimäärä. Näyttöviikko 3. palkki 
  ti 29.9. YO-koe: PS, HI, FY. Näyttöviikko 7. palkki 
  ke 30.9. Näyttöviikko 4. palkki 
  to 1.10. YO-koe: ranska, saksa, pitkä oppimäärä. Näyttöviikko 5. palkki. 
  pe 2.10. Näyttöviikko 2. palkki 
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2. jakson lukujärjestykseni 

oppiaine/ 

opettaja 

 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

1  1 2 3 5 7 
2  1 2 3 5 7 
3  5 4 6 1 4 
4  5 4 6 1 4 

5  3 5 1 4 6 
6  7 6 2 3 2 
7  7 6 7 3 2 
8 

 

 

8 

 8 8  8  
 

 

 

 

 

  8  8  

VKO  PÄIVÄ II JAKSO ma 5.10.–ke 2.12.2020 (38 päivää)                           
41 ma 5.10.  
  ti 6.10.   
  ke 7.10.  
  to 8.10. Itsenäisten suoritusten koe klo 14–17  
  pe 9.10.   
43 ma 19.10.   
  ti 20.10.   
  ke 21.10.  
  to 22.10.  
  pe 23.10.   
44 ma 26.10.  
  ti 27.10. Arvosanat näkyvät Wilmassa  
  ke 28.10.  
  to 29.10.  
  pe 30.10.   
45 ma 2.11.  
  ti 3.11. Uusintakuulustelu klo 14-18 
  ke 4.11.  
  to 5.11.   
  pe 6.11. Rehtorin aamukahvit klo 8-9.30 
46 ma 9.11.   
  ti 10.11.  
  ke 11.11. Abi-info I: ilmoittautuminen klo 11.50–12.30 juhlasali 
  to 12.11.   
  pe 13.11.  
47 ma 16.11.   
  ti 17.11.   
  ke 18.11.  
  to 19.11.   
  pe 20.11.   
48 ma 23.11. Näyttöviikko 8. palkki klo 14-17, muut lukion oppitunnit normaalisti 
  ti 24.11. Näyttöviikko 1. palkki 
  ke 25.11. Näyttöviikko 6. palkki 
  to 26.11. Näyttöviikko 7. palkki 
  pe 27.11. Näyttöviikko 3. palkki 
49 ma 30.11. Näyttöviikko 2. palkki 
 ti 1.12. Näyttöviikko 5. palkki 
  ke 2.12. Näyttöviikko 4. palkki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. jakson lukujärjestykseni 

oppiaine/ 

opettaja 

 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

1  1 2 3 5 7 
2  1 2 3 5 7 
3  5 4 6 1 4 
4  5 4 6 1 4 

5  3 5 1 4 6 
6  7 6 2 3 2 
7  7 6 7 3 2 
8 

 

 

8 

 8 8  8  
 

 

 

 

 

  8  8  

VKO  PÄIVÄ II JAKSO ma 5.10.–ke 2.12.2020 (38 päivää)                           
41 ma 5.10.  
  ti 6.10.   
  ke 7.10.  
  to 8.10. Itsenäisten suoritusten koe klo 14–17  
  pe 9.10.   
43 ma 19.10.   
  ti 20.10.   
  ke 21.10.  
  to 22.10.  
  pe 23.10.   
44 ma 26.10.  
  ti 27.10. Arvosanat näkyvät Wilmassa  
  ke 28.10.  
  to 29.10.  
  pe 30.10.   
45 ma 2.11.  
  ti 3.11. Uusintakuulustelu klo 14-18 
  ke 4.11.  
  to 5.11.   
  pe 6.11. Rehtorin aamukahvit klo 8-9.30 
46 ma 9.11.   
  ti 10.11.  
  ke 11.11. Abi-info I: ilmoittautuminen klo 11.50–12.30 juhlasali 
  to 12.11.   
  pe 13.11.  
47 ma 16.11.   
  ti 17.11.   
  ke 18.11.  
  to 19.11.   
  pe 20.11.   
48 ma 23.11. Näyttöviikko 8. palkki klo 14-17, muut lukion oppitunnit normaalisti 
  ti 24.11. Näyttöviikko 1. palkki 
  ke 25.11. Näyttöviikko 6. palkki 
  to 26.11. Näyttöviikko 7. palkki 
  pe 27.11. Näyttöviikko 3. palkki 
49 ma 30.11. Näyttöviikko 2. palkki 
 ti 1.12. Näyttöviikko 5. palkki 
  ke 2.12. Näyttöviikko 4. palkki 
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3. jakson lukujärjestykseni 

oppiaine/ 

opettaja 

 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

1  1 2 3 5 7 
2  1 2 3 5 7 
3  5 4 6 1 4 
4  5 4 6 1 4 

5  3 5 1 4 6 
6  7 6 2 3 2 
7  7 6 7 3 2 
8 

 

 

8 

 8 8  8  
 

 

 

 

 

  8  8  

VKO  PÄIVÄ III JAKSO to 3.12.2020–ke 10.2.2021 (38 päivää) 
  to 3.12. Itsenäisyystanssiaiset klo 19 
  pe 4.12. Itsenäisyysjuhla ja lakkiaiset klo 13 
50 ma 7.12.  
  ti 8.12.  
  ke 9.12.  
  to 10.12. Arvosanat näkyvät Wilmassa. Lukioesittely klo 13.15. 
 pe 11.12. Lucia-päivänavaus klo 9.30 
51 ma 14.12. Uusintakuulustelu klo 14-18 
  ti 15.12. Puurojuhla klo 18 
  ke 16.12.  
  to 17.12.  
  pe 18.12. Joulukirkko klo 12.30, aamupäivän tunnit normaalisti 
1 to 7.1. Itsenäisten suoritusten koe klo 14–17 
  pe 8.1.   
  la 9.1. Lauantaikoulupäivä 
2 ma 11.1.    
  ti 12.1. Lukioesittelyt klo 13.15 ja klo 18 
  ke 13.1.  
  to 14.1.   
  pe 15.1.   
3 ma 18.1.  
  ti 19.1.  
  ke 20.1.  
  to 21.1.  
  pe 22.1.  
4 ma 25.1.   
  ti 26.1.  
  ke 27.1. Abi-info II: koekäytänteet klo 11.50–12.30 juhlasalissa 
  to 28.1. Lukioesittely klo 13.15 
  pe 29.1.  
5 ma 1.2. Näyttöviikko 8. palkki, muut lukion oppitunnit normaalisti 
  ti 2.2. Näyttöviikko 1. palkki 
  ke 3.2. Näyttöviikko 3. palkki 
  to 4.2. Näyttöviikko 7. palkki 
 pe 5.2. Näyttöviikko 5. palkki 
6 ma 8.2. Näyttöviikko 4. palkki 
 ti 9.2. Näyttöviikko 2. palkki 
  ke 10.2. Näyttöviikko 6. palkki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. jakson lukujärjestykseni 

oppiaine/ 

opettaja 

 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

1  1 2 3 5 7 
2  1 2 3 5 7 
3  5 4 6 1 4 
4  5 4 6 1 4 

5  3 5 1 4 6 
6  7 6 2 3 2 
7  7 6 7 3 2 
8 

 

 

8 

 8 8  8  
 

 

 

 

 

  8  8  

VKO  PÄIVÄ III JAKSO to 3.12.2020–ke 10.2.2021 (38 päivää) 
  to 3.12. Itsenäisyystanssiaiset klo 19 
  pe 4.12. Itsenäisyysjuhla ja lakkiaiset klo 13 
50 ma 7.12.  
  ti 8.12.  
  ke 9.12.  
  to 10.12. Arvosanat näkyvät Wilmassa. Lukioesittely klo 13.15. 
 pe 11.12. Lucia-päivänavaus klo 9.30 
51 ma 14.12. Uusintakuulustelu klo 14-18 
  ti 15.12. Puurojuhla klo 18 
  ke 16.12.  
  to 17.12.  
  pe 18.12. Joulukirkko klo 12.30, aamupäivän tunnit normaalisti 
1 to 7.1. Itsenäisten suoritusten koe klo 14–17 
  pe 8.1.   
  la 9.1. Lauantaikoulupäivä 
2 ma 11.1.    
  ti 12.1. Lukioesittelyt klo 13.15 ja klo 18 
  ke 13.1.  
  to 14.1.   
  pe 15.1.   
3 ma 18.1.  
  ti 19.1.  
  ke 20.1.  
  to 21.1.  
  pe 22.1.  
4 ma 25.1.   
  ti 26.1.  
  ke 27.1. Abi-info II: koekäytänteet klo 11.50–12.30 juhlasalissa 
  to 28.1. Lukioesittely klo 13.15 
  pe 29.1.  
5 ma 1.2. Näyttöviikko 8. palkki, muut lukion oppitunnit normaalisti 
  ti 2.2. Näyttöviikko 1. palkki 
  ke 3.2. Näyttöviikko 3. palkki 
  to 4.2. Näyttöviikko 7. palkki 
 pe 5.2. Näyttöviikko 5. palkki 
6 ma 8.2. Näyttöviikko 4. palkki 
 ti 9.2. Näyttöviikko 2. palkki 
  ke 10.2. Näyttöviikko 6. palkki 
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4. jakson lukujärjestykseni 

oppiaine/ 

opettaja 

 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

1  1 2 3 5 7 
2  1 2 3 5 7 
3  5 4 6 1 4 
4  5 4 6 1 4 

5  3 5 1 4 6 
6  7 6 2 3 2 
7  7 6 7 3 2 
8 

 

 

8 

 8 8  8  
 

 

 

 

 

  8  8  

VKO   PÄIVÄ IV JAKSO to 11.2.–ke 14.4.2021 (38 päivää) 
 to 11.2. Penkkarit 
  pe 12.2. Vanhojentanssit 
7 ma 15.2.  
  ti 16.2.   
  ke 17.2.  
  to 18.2.  
  pe 19.2.  
9 ma 1.3. Arvosanat näkyvät Wilmassa 
  ti 2.3.   
  ke 3.3.  
  to 4.3.   
  pe 5.3.   
10 ma 8.3. Uusintakuulustelu klo 14–18  
  ti 9.3.   
  ke 10.3.  
  to 11.3.   
  pe 12.3.   
11 ma 15.3.  
  ti 16.3. YO-koe: äidinkieli, lukutaito ja S2-koe 
  ke 17.3.  
  to 18.3. YO-koe: vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
  pe 19.3. YO-koe: äidinkieli, kirjoitustaito 
12 ma 22.3. YO-koe: vieras kieli, pitkä oppimäärä 
  ti 23.3.    
  ke 24.3. YO-koe: matematiikka 
  to 25.3.   
  pe 26.3. YO-koe: PS, FI, HI, FY, BI 
13 ma 29.3. YO-koe: ruotsi 
  ti 30.3.  
  ke 31.3. YO-koe: UE, ET, YH, KE, GE, TE 
  to 1.4. Näyttöviikko 8. palkki klo 14-17, muut lukion oppitunnit normaalisti 
14  ti 6.4. Näyttöviikko 2. palkki 
  ke 7.4. Näyttöviikko 1. palkki 
 to 8.4. Näyttöviikko 6. palkki 
 pe 9.4. Näyttöviikko 4. palkki 
15 ma 12.4. Näyttöviikko 5. palkki 
 ti 13.4. Näyttöviikko 7. palkki 
  ke 14.4. Näyttöviikko 3. palkki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

4. jakson lukujärjestykseni 

oppiaine/ 

opettaja 

 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

1  1 2 3 5 7 
2  1 2 3 5 7 
3  5 4 6 1 4 
4  5 4 6 1 4 

5  3 5 1 4 6 
6  7 6 2 3 2 
7  7 6 7 3 2 
8 

 

 

8 

 8 8  8  
 

 

 

 

 

  8  8  

VKO   PÄIVÄ IV JAKSO to 11.2.–ke 14.4.2021 (38 päivää) 
 to 11.2. Penkkarit 
  pe 12.2. Vanhojentanssit 
7 ma 15.2.  
  ti 16.2.   
  ke 17.2.  
  to 18.2.  
  pe 19.2.  
9 ma 1.3. Arvosanat näkyvät Wilmassa 
  ti 2.3.   
  ke 3.3.  
  to 4.3.   
  pe 5.3.   
10 ma 8.3. Uusintakuulustelu klo 14–18  
  ti 9.3.   
  ke 10.3.  
  to 11.3.   
  pe 12.3.   
11 ma 15.3.  
  ti 16.3. YO-koe: äidinkieli, lukutaito ja S2-koe 
  ke 17.3.  
  to 18.3. YO-koe: vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
  pe 19.3. YO-koe: äidinkieli, kirjoitustaito 
12 ma 22.3. YO-koe: vieras kieli, pitkä oppimäärä 
  ti 23.3.    
  ke 24.3. YO-koe: matematiikka 
  to 25.3.   
  pe 26.3. YO-koe: PS, FI, HI, FY, BI 
13 ma 29.3. YO-koe: ruotsi 
  ti 30.3.  
  ke 31.3. YO-koe: UE, ET, YH, KE, GE, TE 
  to 1.4. Näyttöviikko 8. palkki klo 14-17, muut lukion oppitunnit normaalisti 
14  ti 6.4. Näyttöviikko 2. palkki 
  ke 7.4. Näyttöviikko 1. palkki 
 to 8.4. Näyttöviikko 6. palkki 
 pe 9.4. Näyttöviikko 4. palkki 
15 ma 12.4. Näyttöviikko 5. palkki 
 ti 13.4. Näyttöviikko 7. palkki 
  ke 14.4. Näyttöviikko 3. palkki 
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5. jakson lukujärjestykseni 

oppiaine/ 

opettaja 

 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

1  1 2 3 5 7 
2  1 2 3 5 7 
3  5 4 6 1 4 
4  5 4 6 1 4 

5  3 5 1 4 6 
6  7 6 2 3 2 
7  7 6 7 3 2 
8 
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 8 8  8  
 

 

 

 

 

  8  8  
 

VKO  PÄIVÄ  JAKSO V to 15.4.–la 5.6.2021 (37 päivää) 
  to 15.4.   
  pe 16.4.   
16 ma 19.4. Kakkosten huoltajien ilta klo 18 
  ti 20.4.  
  ke 21.4. Kakkosten alumni-iltapäivä klo 12-15 
  to 22.4. Itsenäisten suoritusten koe ja abien korotustentti I klo 14–17 
 pe 23.4.  
17 ma 26.4.  
 ti 27.4. Arvosanat näkyvät Wilmassa 
  ke 28.4.  
  to 29.4.   
  pe 30.4.   
18 ma 3.5.   
  ti 4.5. Uusintakuulustelu klo 14–18 ja abien korotustentti klo 14-17 
  ke 5.5. Abi-info I: Ilmoittautuminen klo 11.50-12.30 juhlasalissa 
  to 6.5.   
 pe 7.5.  
19 ma 10.5.   
  ti 11.5.   
  ke 12.5.  
  pe 14.5.   
20 ma 17.5.   
  ti 18.5.   
  ke 19.5.  
  to 20.5.   
  pe 21.5.   
21 ma 24.5.  
 ti 25.5. Näyttöviikko 8. palkki klo 14-17, muut lukion oppitunnit normaalisti 
 ke 26.5. Näyttöviikko 3. palkki 
 to 27.5. Näyttöviikko 6. palkki 
 pe 28.5. Näyttöviikko 4. palkki 
22 ma 31.5. Näyttöviikko 1. palkki.  
  ti 1.6. Näyttöviikko 2. palkki 
  ke 2.6. Näyttöviikko 7. palkki 
  to 3.6. Näyttöviikko 5. palkki 
  pe 4.6. Lukion kevätjuhla klo 12.  Lakkiaisharjoitukset klo 14-16. 
 la 5.6. Lakkiaiset klo 10.30 
23 pe 11.6. Uusintakuulustelu klo 9 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukio, Urheilukatu 10 –12, 00250 Helsinki www.tyk.fi      faksi  (09) 407 230 
 
Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy       sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi   
 
Rehtori Marja-Leena Ruha-Tuomola   puh. 050 573 4491 
 
Kanslia, klo 13–19: aikuislukio@tyk.fi                                                                                                                                    
Opintokoordinaattori  Petri Loman                               puh. (09) 4342 0250  
Opintosihteeri              Jutta Heikkinen                    puh. (09) 4342 0236 
 
Opinto-ohjaaja        Leena Ervasti                            puh. 044 5447 711 (myös sähköinen ajanvaraus, www.tyk.fi) 
Opinto-ohjaaja Saara Puittinen puh. 040 485 4541 (myös sähköinen ajanvaraus, www.tyk.fi) 
Erityisopettaja             Jonna Ekstrand                         puh. 040 485 4534 (myös sähköinen ajanvaraus, www.tyk.fi) 
Kuraattori                      Elisa Parikka                       puh.  040 481 4046 
Kirjasto Outi Junell puh. 040 481 3939 (kirjasto@tyk.fi) 
Kirjasto Pipsa Ranta puh. 040 481 3939 (kirjasto@tyk.fi) 
Vahtimestari Mohamed Achenchab puh. 040 192 5055 (klo 16.00-) 
Terveydenhoitaja  puh. 050 310 5578 
Talouspäällikkö Tuula Nordbo puh. 040 717 7441 
Taloussihteeri Terhi Aalo                         puh. 040 717 2267 (klo 9.00-15.00) 
Opettajainhuone                                                             puh. (09) 4342 0233 (klo 16.30-) 
 
Opettajat:                          
Cheng Jinhua                   kiina 
Fabritius Minna ruotsi 
Haaksluoto Erja     englanti 
Hakala Olli                      elämänkatsomustieto 
Hakulinen Seija englanti, italia 
Hartikainen Frans       fysiikka, matematiikka 
Hyry Matti psykologia 
Jansson Jan                    kemia, matematiikka 
Kanniainen Janne          englanti, espanja, ruotsi 
Klemettinen Petra psykologia, uskonto 
Kotro Arno                     filosofia, psykologia          
Kuhlberg Helen             englanti, ranska, venäjä 
Kujala Taija                äidinkieli ja kirjallisuus 
Kylä-Rekola Matti fysiikka, matematiikka 
Lehtonen Timo             matematiikka 
Lemberg Janne             matematiikka 
Lento Aleksi          kuvataide, tietotekniikka 
Löyhkö Johanna            ruotsi 
Martinez Pirjo espanja (sähköposti ei käytössä 3. ja 6. jaksossa)                                           
Mattila Satu äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä 
Möbius Michael   saksa                                
Puhakka Heini                englanti 
Rahja Leila  fysiikka, matematiikka 
Rantala Hannu liikunta                                
Saloheimo Tiina            psykologia, uskonto 
Tuomisaari Laura         biologia, maantiede, terveystieto 
Uitti Jaana                      historia, yhteiskuntaoppi 
Umehara-Sorsa Hiromi japani 
Vallius Laura    äidinkieli ja kirjallisuus 
Valtonen Aleksi            yhteiskuntaoppi 
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Vartiainen Hannele       ruotsi  
Webb Jenny englanti 
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