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ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 
  
 ÄI1 TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS  
   Pakollinen kurssi 

 

Sisältö: 
Kurssilla käydään läpi tekstin käsite ja erilaisia tekstilajeja. Lisäksi tutustutaan 
tekstin tarkastelun peruskäsitteisiin. Opiskelijan käsitys monimuotoisista 
teksteistä ja vuorovaikutustaidoista syvenee sekä hänen kykynsä toimia 
vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyy. 
Kurssilla tutustutaan myös proosan analyysin käsitteisiin. 

   Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
 

 ÄI2 KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI   
   Pakollinen kurssi 

 

   Sisältö: 
Kurssilla opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on 
yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. Suomen kieltä verrataan muihin kieliin, 
tutustutaan kielen muuttumiseen ja vaihteluun sekä käsittellään kurssin 
teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä. Lisäksi kurssilla käydään läpi 
kirjoittamista prosessina, johon kuuluvat muun muassa ideointi, suunnittelu, 
aiheen rajaus ja näkökulman valinta, jäsentely, palautteen antaminen ja 
vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely. 

   Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Kurssi suoritetaan kurssin ÄI1 jälkeen. 

 
 

 ÄI3 KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA  
Pakollinen kurssi 

  

Sisältö:  
Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen 
kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan 
kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissa.  

   Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Kurssi suoritetaan kurssin ÄI2 jälkeen. 
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ÄI4  TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN   
   Pakollinen kurssi 

 

Sisältö: 
Kurssilla käydään läpi argumentaatioanalyysin tekeminen sekä tutustutaan 
vaikuttavaan kirjallisuuteen. Lisäksi kurssilla harjoitellaan kantaa ottavan 
puheenvuoron pitämistä. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Kurssi suoritetaan kurssin ÄI3 jälkeen. 

 
 

 ÄI5  TEKSTI JA KONTEKSTI  
   Pakollinen kurssi 
 

   Sisältö: 
Kurssilla opetellaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja etenkin 
tyylin näkökulmasta ja harjoitellaan erityylisten ja -lajisten tekstien erittelyä, 
tulkitsemista ja tuottamista. Lisäksi tutustutaan sekä suomalaisen 
kaunokirjallisuuden että maailmakirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja teemoihin. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Kurssi suoritetaan kurssin ÄI4 jälkeen. 

 
 

 ÄI6  NYKYKULTTUURI JA KERTOMUKSET   
    Pakollinen kurssi 
 

   Sisältö: 
Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten 
ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta 
nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää 
tietojaan vuorovaikutusetiikasta. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
 

 ÄI7  PUHE- JA VUOROVAIKUTUSTAITOJEN SYVENTÄMINEN   
   Valtakunnallinen syventävä kurssi 

 

Tavoitteet: 
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin 
liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida 
viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan 
puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja 
työelämässä. Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua toisen 
asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvi-kokeeseen. 
Läsnäolo pakollinen. Voi suorittaa 1. vuonna. 
Numeroarvosana. 
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ÄI8              KIRJOITTAMISTAITOJEN SYVENTÄMINEN   
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 

Sisältö: 
Kurssi on valmentava kurssi ylioppilaskokeen kirjoitustaidon osuutta varten. 
Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä 
laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, 
median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin. Kurssilla käydään läpi 
mahdollisimman monipuolisesti kirjoitustaidon kokeeseen liittyviä harjoituksia. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Kurssi suoritetaan abivuonna pakollisten kurssien jälkeen. 

 
 

 ÄI9  LUKUTAITOJEN SYVENTÄMINEN  
   Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 

Sisältö:  
Kurssi on valmentava kurssi ylioppilaskokeen lukutaidon osuutta varten. 
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja 
arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa 
syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen 
että kirjoittaen. Kurssilla käydään läpi mahdollisimman monipuolisesti 
lukutaidon kokeen tehtäviä. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Kurssi suoritetaan abivuonna pakollisten kurssien jälkeen. 
 
 

ÄI10  LUOVA KIRJOITTAMINEN 
Paikallinen syventävä kurssi 
 
 
Sisältö:  
Opiskelija tekee erilaisia luovan kirjoittamisen harjoituksia. Hän harjaantuu 
antamaan ja vastaanottamaan palautetta.  
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä tai numeroarvosana.  

 
ÄI11             KIRJALLISUUTTA KIELESTÄ TOISEEN  
   Paikallinen soveltava kurssi (0,5 kurssia) 
 

Sisältö: 
Opiskelija tutustuu eri kielialueiden kirjallisuuteen valitsemansa teoksen                     
(laajuus n. 300 sivua) pohjalta. Hän käsittelee teosta sekä vieraalla kielellä     
että äidinkielellä. 
Suoritetaan itsenäisesti  
Suoristusmerkintä 
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ÄI12           KAUNOKIRJALLISUUDEN TEEMAKURSSI  
Paikallinen syventävä kurssi  

 

Sisältö:  
Opiskelija valitsee opettajan kanssa oman kiinnostuksensa mukaan neljä 
kaunokirjallista teosta (esimerkiksi samasta teemasta, samalta aikakaudelta 
tai saman tekijän teoksia). 
Itsenäinen työskentely, portfolio 
Suoritusmerkintä tai numeroarvosana. 
Kurssin voi aloittaa toisen vuoden syksyllä. 

 
 

ÄI13           ABIN KIELENHUOLTO 
Paikallinen syventävä kurssi (0,5 kurssia) 

 

Sisältö: 
Kurssilla kerrataan keskeiset oikeinkirjoitussäännöt ja harjoitellaan tekstin 
viimeistelyssä tarvittavia taitoja yksilöllisesti edeten. Kurssi tarjotaan 
puolikkaana kurssina (19 tuntia).  
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä tai numeroarvosana. 
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RUOTSI 
 
  

RUB1           MINUN RUOTSINI  
Pakollinen kurssi 
 

Sisältö: 
Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä 
vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen 
kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa 
viestintätilanteissa. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Ensimmäinen pakollinen kurssi 
 

 
RUB2           HYVINVOINTI JA IHMISSUHTEET  

Pakollinen kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys 
hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös 
teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 

 
RUB3           KULTTUURI JA MEDIAT  

Pakollinen kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja 
tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja 
muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria 
kiinnostavasta näkökulmasta. 
Läsnäolo pakollinen. Suoritetaan kurssien 1 ja 2 jälkeen. 
Numeroarvosana. 
 
 

RUB4           MONENLAISET ELINYMPÄRISTÖMME  
Pakollinen kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä 
ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset 
ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
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RUB5           OPISKELU- JA TYÖELÄMÄÄ RUOTSIKSI  
Pakollinen kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä 
pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan 
mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan 
mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen 
yhteistyöhön. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana.  
 
 

RUB6           VIESTI JA VAIKUTA PUHUEN  
Valtakunnallinen syventävä kurssi 

 
Sisältö: 
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää 
puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vahvistetaan puhumisen sujuvuutta sekä 
harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan 
oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Arviointi perustuu opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta 
saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. 
Suositellaan toisen vuosikurssin oppilaille  
 
 

RUB7           KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA  
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten esim. fiktiivisiä tai ei-
fiktiivisiä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen 
käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän 
elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai 
kiinnostuksen kohteet. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
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RUB8    ABIRUOTSI 

Paikallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssi sisältää erilaisia tehtäviä, joiden avulla kehitetään kuullun- ja 
luetunymmärtämisen taitoja. Kerrataan eri aihepiirien sanastoa ja rakenteita. 
Kurssilla painotetaan erityisesti käytännön kielenkäytön tilanteita ja 
valmennetaan opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin monipuolisella tavalla. 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä.  
 
 

RUB9           TUKIKURSSI II 
Paikallinen soveltava kurssi  
 
Sisältö: 
Kurssilla kerrataan kieliopin rakenteita ja tehdään kuunteluharjoituksia sekä 
kirjoitetaan lyhyitä tekstejä. Voidaan myös tutustua ruotsinkielisiin TV-
ohjelmiin ja mediaan. Kurssin alussa kartoitetaan opiskelijoiden tarpeita ja 
toiveita ja edetään niiden mukaan. 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä. 
Suositellaan toisen vuosikurssin opiskelijoille 
 
 

RUB10  KIRJALLISUUTTA KIELESTÄ TOISEEN 
Paikallinen soveltava kurssi  (0,5 kurssia) 
 
Sisältö: 
Tutustutaan pohjoismaiseen kirjallisuuteen alkuperäiskielellä (ruotsi, norja, 
tanska) opiskelijan valitseman kirjailijan ja hänen teoksensa pohjalta. 
Teoksesta on pidettävä lukupäiväkirjaa ruotsin kielellä sekä lopuksi tiivistelmä 
ja analyysi myös äidinkielellä. Kirjan esittely ruotsin kielellä. 
Itsenäinen suoritus 
Suoritusmerkintä. 
Edellyttää kohtuullista kielitaitoa ko. kielessä. Hyvä keino kirjallisuuden 
tuntemuksen lisäämiseen ja kielitaidon parantamiseen. Suorituksesta 
sovittava aineenopettajan kanssa.  
 
 

RUB11         TUKIKURSSI I 
Paikallinen syventävä kurssi  (0,5 kurssia) 
 
Sisältö: 
Kerrataan peruskoulun kieliopin rakenteita erilaisten harjoitusten avulla ja 
vahvistetaan sanastoa. Lyhyehköjä kuuntelutehtäviä ja saneluita. 
Läsnäolo pakollinen. Suositellaan tehtäväksi 1. vuoden syksyllä. 
Suoritusmerkintä. 
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ENGLANTI 

 
 

ENA1           ENGLANNIN KIELI JA MAAILMANI    
Pakollinen kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja 
kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, 
asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen 
osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä 
monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa 
välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät 
opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Kurssi suoritetaan ensimmäisenä vuotena. 

   
  
ENA2           IHMINEN VERKOSTOISSA   

Pakollinen kurssi  
 
Sisältö: 
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös 
kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena 
keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa 
muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. 
Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä 
psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja 
digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Kurssi suoritetaan ENA1:n jälkeen. 
 
 

ENA3           KULTTUURI-ILMIÖITÄ   
Pakollinen kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla 
tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä 
tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset 
mediat sekä luova toiminta. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Kurssi suoritetaan ENA2:n jälkeen. 
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ENA4           YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA   

Pakollinen kurssi 
 
Sisältö: 
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 ihmisoikeuskysymyksiä ja 
vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Kurssi suoritetaan ENA3:n jälkeen. 

 
 
ENA5            TIEDE JA TULEVAISUUS  

Pakollinen kurssi 
 
Sisältö: 
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 englannin kielen asemaa kansainvälisenä 
tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Kurssi suoritetaan ENA4:n jälkeen. 
 
 

ENA6           OPISKELU, TYÖ JA TOIMEENTULO  
Pakollinen kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena 
pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa 
jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia 
ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, 
jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä 
laajempia talouden ilmiöitä.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Kurssi suoritetaan ENA5:n jälkeen. 

  



12 

 

 
ENA7           KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA  

Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa 
vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai 
tuotetaan 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 
huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Kurssi suoritetaan ENA6:n jälkeen. 

 
 

ENA8          VIESTI JA VAIKUTA PUHUEN   
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää 
puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta 
sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla 
kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä 
täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.   
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. Arviointi perustuu opetushallituksen tuottamasta suullisen 
kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssilla annettuihin 
näyttöihin. 
Kurssi suositellaan otettavaksi toisen opiskeluvuoden lopulla. 
 
 

ENA9           ABIENGLANTI 
Paikallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Opiskelija saa lisäharjoitusta kielen eri osa-alueilta (rakenteista, sanastosta, 
kuuntelusta, kirjoittamisesta ja tekstin ymmärtämisestä) ja aikaisemmista yo-
koevihkoista valmistautuessaan ylioppilaskirjoituksiin. 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä, mikä edellyttää kurssilla suoritettavien erilaisten testien 
hyväksyttyä läpäisemistä. 
Kurssi on tarkoitettu abiturienteille suoritettavaksi ennen kirjoituksia. 
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ENA10          KIRJALLISUUTTA KIELESTÄ TOISEEN 
Paikallinen soveltava kurssi (0,5 kurssia) 
 
Sisältö: 
Opiskelija tutustuu englanninkieliseen kirjallisuuteen alkuperäiskielellä 
opiskelijan itsensä valitseman kirjan pohjalta. Opiskelija kirjoittaa teoksesta 
lukupäiväkirjan ja kirjailijaesittelyn englanniksi. Sen jälkeen opiskelija kirjoittaa 
koulussa englanninkielisen referaatin sekä kommentoivan referaatin 
äidinkielellä ilman teosta. Alkuperäisteoksen pituus vähintään 300 sivua. 
Itsenäinen suoritus. 
Suoritusmerkintä. 
Kurssi edellyttää kohtuullista kielitaitoa ko. kielessä. Suorituksesta on aina 
sovittava etukäteen opettajan kanssa. 
 
 

ENA11  STARTTIKURSSI 
Paikallinen syventävä kurssi (0,5 kurssia) 
 
Sisältö: 
Kurssilla kerrataan peruskoulussa opittuja rakenneasioita ja sanastoa.  
Läsnäolo pakollinen. Suositellaan tehtäväksi 1. vuoden syksyllä. 
Suoritusmerkintä. 
 
 

ENA12  GRAMMAR REVISION I / KIELIOPIN KERTAUSKURSSI 
Paikallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla kerrataan englannin kielen rakenteita sekä kirjallisesti että suullisesti. 
Ylioppilaskokeissa menestyminen edellyttää hyvää rakenteiden hallintaa. 
Kurssilla käydään läpi mm. aikamuodot, ehtolauseet, liitekysymykset, passiivi, 
vaillinaiset apuverbit, infinitiivi ja ing-muoto, sanajärjestys. 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä, mikä edellyttää kurssilla suoritettavien osatestien 
suorittamista hyväksytysti. 
Kurssi suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuoden aikana. 
 
 

ENA13         GRAMMAR REVISION II / KIELIOPIN KERTAUSKURSSI  
Paikallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla kerrataan englannin kielen rakenteita sekä kirjallisesti että suullisesti. 
Kurssi on jatkoa ENA13 kurssille. 
Kurssilla käydään läpi mm. substantiivit, pronominit, adjektiivit, adverbit, 
numeraalit, epäsuorakerronta, lauseenvastikkeet, välimerkit ja isot 
alkukirjaimet, prepositiot ja sanojen muodostus. 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä, jos osatestit hyväksytty. 
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VIERAAT KIELET B2-OPPIMÄÄRÄ 
 

VENÄJÄ, SAKSA, RANSKA 

 
 

1                  ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja 
tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, 
analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita 
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 viettoon ja  
harrastuksiin. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 
 

2                  MONENLAISTA ELÄMÄÄ 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 

Sisältö: 
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin 
vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin 
aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa 
ja ulkomailla. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 
 

3                  HYVINVOINTI JA HUOLENPITO 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja 
toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja 
arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, 
ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan 
keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja 
digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
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4                  KULTTUURI JA MEDIAT 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen 
tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria 
kiinnostavasta näkökulmasta. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 
 

5                  OPISKELU, TYÖ JA TULEVAISUUS 
         Valtakunnallinen syventävä kurssi 

 
Sisältö: 

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit 
liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten 
tulevaisuudensuunnitelmiin. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
  

6                  YHTEINEN MAAPALLOMME 
         Valtakunnallinen syventävä kurssi 

 
Sisältö: 

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden 
tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen 
yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä 
kestävästä elämäntavasta. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 
 

7                    KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 

 
Sisältö: 
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä 
tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, 
vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. 
Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta 
osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä 
sovittavalla tavalla. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
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8                   VIESTI PUHUEN JA KIRJOITTAEN 
                    Valtakunnallinen syventävä kurssi 

 

Sisältö: 
Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja 
tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
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VIERAAT KIELET, B3-OPPIMÄÄRÄ  
 

VENÄJÄ, SAKSA, RANSKA 

 

1                   TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA UUTEEN KIELEEN 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja 
hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai 
osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja 
niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä 
kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 
 

2                   MATKALLA MAAILMASSA 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä 
sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. 
Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden 
käyttöä.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 
 

3                    ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 

           Sisältö: 
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. 
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin 
ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
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4                    MONENLAISTA ELÄMÄÄ 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin 
vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin 
aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa 
ja ulkomailla. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 
 

5                   HYVINVOINTI JA HUOLENPITO 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja 
toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja 
arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, 
ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan 
keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja 
digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 
 

6                    KULTTUURI JA MEDIAT 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen 
tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria 
kiinnostavasta näkökulmasta. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 
 

7                    OPISKELU, TYÖ JA TULEVAISUUS 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit 
liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten 
tulevaisuudensuunnitelmiin. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
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8                    YHTEINEN MAAPALLOMME 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden 
tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen 
yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä 
kestävästä elämäntavasta. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
 

9                    KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä 
tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, 
vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. 
Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta 
osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä 
sovittavalla tavalla. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 
 

10                  VIESTI PUHUEN JA KIRJOITTAEN 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja 
tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana.  
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PITKÄ MATEMATIIKKA    

 
MAA1           LUVUT JA LUKUJONOT (MAA1 = MAY1 )  

Pakollinen kurssi 
 

Keskeiset sisällöt: 
● reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta 
● funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta 
● lukujono 
● rekursiivinen lukujono 
● aritmeettinen jono ja summa 
● logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys  

● muotoa , x ∈ ℤ olevien yhtälöiden ratkaiseminen  
● geometrinen jono ja summa 
Läsnäolo pakollinen. 

          Numeroarvosana. 
           Muuta: yhteinen kurssi lyhyen matematiikan kanssa. 
 

 
MAA2           POLYNOMIFUNKTIOT JA -YHTÄLÖT  

Pakollinen kurssi 
 
Keskeiset sisällöt:  
● polynomien tulo ja muotoa (𝑎 + 𝑏)𝑛, 𝑛 ≤ 3, 𝑛 ∈ ℤ olevat binomikaavat  
● 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen 
● 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin 
● polynomifunktio 
● polynomiyhtälöitä 
● polynomiepäyhtälön ratkaiseminen 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana.  

  
 

 MAA3 GEOMETRIA    

Pakollinen kurssi   

 
Keskeiset sisällöt: 

● kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus  
● sini- ja kosinilause 
● ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria 
● kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja 

tilavuuksien laskeminen 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
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MAA4           VEKTORIT    
Pakollinen kurssi 
 
Keskeiset sisällöt: 
● vektoreiden perusominaisuudet 
● vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla 
● koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo 
● yhtälöryhmän ratkaiseminen 
● suorat ja tasot avaruudessa 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

   
 
MAA5           ANALYYTTINEN GEOMETRIA   

Pakollinen kurssi 

 
Keskeiset sisällöt: 
● pistejoukon yhtälö, pisteen etäisyys suorasta 
● suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt 
● itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

   
 

MAA6           DERIVAATTA      

Pakollinen kurssi 

 

Keskeiset sisällöt:  
● rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö 
● funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta  
● polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen 
● polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana.   

 
 
MAA7           TRIGONOMETRISET FUNKTIOT    

Pakollinen kurssi 

 
Keskeiset sisällöt:  
● suunnattu kulma ja radiaani 
● trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen 
● trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen 
● yhdistetyn funktion derivaatta 
● trigonometristen funktioiden derivaatat  

        Läsnäolo pakollinen. 
        Numeroarvosana. 

          Muuta: edellyttää kurssin MAA6 suorittamista ennen tätä kurssia. 
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MAA8           JUURI- JA LOGARITMIFUNKTIOT   
Pakollinen kurssi 

 
Keskeiset sisällöt: 
● potenssien laskusäännöt 
● juurifunktiot ja -yhtälöt 
● eksponenttifunktiot ja -yhtälöt 
● logaritmifunktiot ja -yhtälöt  
● juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Muuta: edellyttää kurssien MAA6 ja MAA7 suorittamista ennen tätä kurssia. 

 
   
MAA9            INTEGRAALILASKENTA 

Pakollinen kurssi     

 
Keskeiset sisällöt:  
● integraalifunktio 
● alkeisfunktioiden integraalifunktiot 
● määrätty integraali 
● pinta-alan ja tilavuuden laskeminen 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

         Muuta: edellyttää kurssien MAA6, MAA7 ja MAA8 suorittamista ennen tätä  
kurssia. 

   
 

MAA10 TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT 

Pakollinen kurssi      

. 
Keskeiset sisällöt: 
● diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma 
● jakauman tunnusluvut 
● klassinen ja tilastollinen todennäköisyys 
● kombinatoriikka  
● todennäköisyyksien laskusäännöt 
● diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma 
● diskreetin jakauman odotusarvo 
● normaalijakauma 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
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MAA11 LUKUTEORIA JA TODISTAMINEN  
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Keskeiset sisällöt: 
● konnektiivit ja totuusarvot 
● geometrinen todistaminen 
● suora, käänteinen ja ristiriitatodistus 
● induktiotodistus 
● kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö 
● Eukleideen algoritmi 
● alkuluvut ja Eratostheneen seula 
● aritmetiikan peruslause  
● kokonaislukujen kongruenssi 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
 
MAA12         ALGORITMIT MATEMATIIKASSA   

Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Keskeiset sisällöt: 
● iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä 
● polynomien jakoalgoritmi 
● polynomien jakoyhtälö  
● Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunnikassääntö ja 

Simpsonin sääntö  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
 
MAA13 DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN JATKOKURSSI   

Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Keskeiset sisällöt:   
● funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen 
● jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia  
● käänteisfunktio 
● kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta 
● funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä 
● epäoleelliset integraalit 
● lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden summa 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

         Muuta: edellyttää kurssien MAA6, MAA7, MAA8 ja MAA9 suorittamista  
ennen tätä kurssia. 
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MAA14         MATEMATIIKAN PERUSTEET 
Paikallinen syventävä kurssi 
 
Keskeiset sisällöt: 
●  peruslaskutaitojen harjaannuttaminen 
●  ratkaisumenetelmien ja esitystapojen harjoitteleminen 
● teknisten apuvälineiden käyttäminen 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä. 
Muuta: suoritetaan pakollisten kurssien rinnalla. 

 
 

MAA15         MATEMATIIKAN TUKIKURSSI 
Paikallinen syventävä kurssi 
 
Keskeiset sisällöt:   
● funktioiden tutkimisen monipuolinen tarkastelu 
● teknisten apuvälineiden käyttäminen 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä. 
Muuta: suoritetaan pakollisten kurssien rinnalla 

 
  

MAA16         TALOUSMATEMATIIKKA    
Paikallinen syventävä kurssi 
   
Keskeiset sisällöt: 
● indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia 
● taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja 

summien avulla 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
 
MAA17   MATEMATIIKAN LASKURUTIINIT 

Paikallinen syventävä kurssi 
 
Keskeiset sisällöt:  
● matematiikan pakollisten kurssien kertaaminen ja laskurutiinien 

harjaannuttaminen 
● A-osassa tarvittavien sähköisten työvälineiden hallinta 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä. 
Muuta: ylioppilaskirjoitusten  A-osaan valmentava kurssi 
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MAA18 MATEMATIIKAN KOKONAISUUS 
Paikallinen syventävä kurssi 
 
Keskeiset sisällöt:  
● matematiikan eri osa-alueiden kertaaminen ja syventäminen pakollisten ja 

syventävien kurssien pohjalta 
● B-osassa tarvittavien sähköisten työvälineiden hallinta 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä. 
Muuta: ylioppilaskirjoitusten B-osaan valmentava kurssi 

 
  
Oppimäärän vaihtaminen 

  

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi 

seuraavasti: MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB7 ja MAA8 → MAB4 ja MAA10 

→ MAB5. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän 

pakollisia tai koulukohtaisia syventäviä seuraavasti: 

MAA4 → MAB10, MAA5 → MAB11, MAA14 → MAB14 ja MAA7 → MAB13 ja MAA9 → 

MAB12, MAA15→ MAB15, MAA16→ MAB6 

 
Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa lyhyestä pitkään kursseja luetaan hyväksi 
seuraavasti:  

MAB6→MAA16 , MAB1→ MAA1 (=MAY1) 
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LYHYT MATEMATIIKKA 
 
 
MAB1          LUVUT JA LUKUJONOT  (MAB1 = MAY1) 

Pakollinen kurssi 
 

Keskeiset sisällöt: 
● reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta 
● funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta 
● lukujono 
● rekursiivinen lukujono 
● aritmeettinen jono ja summa 
● logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys  

● muotoa , x ∈ ℤ olevien yhtälöiden ratkaiseminen  
● geometrinen jono ja summa 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana.   
Muuta: yhteinen kurssi pitkän matematiikan opiskelijoiden kanssa 

 
 
MAB2           LAUSEKKEET JA YHTÄLÖT    

Pakollinen kurssi 
  

Keskeiset sisällöt: 
● suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus 
● ongelmien muotoileminen yhtälöiksi 
● yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen 
● ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen 
● toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
 

MAB3           GEOMETRIA    
Pakollinen kurssi 

 
Keskeiset sisällöt: 
● kuvioiden yhdenmuotoisuus 
● suorakulmaisen kolmion trigonometria 
● Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause 
● kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen 
● geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa 
 Läsnäolo pakollinen. 

                    Numeroarvosana. 
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MAB4           MATEMAATTISIA MALLEJA   
Pakollinen kurssi 

 
Keskeiset sisällöt:  
● lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen 
● potenssiyhtälön ratkaiseminen 
● eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla 
● lukujonot matemaattisina malleina 
Läsnäolo pakollinen. 

                    Numeroarvosana. 
                    Muuta: Edellyttää kurssien MAB1 ja MAB2 suorittamista ennen tätä kurssia. 

 
 

MAB5            TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS 
Pakollinen kurssi 

 
Keskeiset sisällöt: 
● diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen 
● regression ja korrelaation käsitteet  
● havainto ja poikkeava havainto 
● ennusteiden tekeminen 
● kombinatoriikkaa  
● todennäköisyyden käsite  
● todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä 
Läsnäolo pakollinen. 

         Numeroarvosana. 
 
 

MAB6           TALOUSMATEMATIIKKA 
Pakollinen kurssi 

 
Keskeiset sisällöt: 
● prosenttilaskentaa 
● indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, verotus- ja muita laskelmia 
● pitkäaikaiset lainat: tasalyhennys- ja annuiteettilaina 
● taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja 

summien avulla 
Läsnäolo pakollinen. 

                    Numeroarvosana. 
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MAB7           MATEMAATTINEN ANALYYSI    
         Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 

Keskeiset sisällöt: 
● graafisia ja numeerisia menetelmiä  
● polynomifunktion derivaatta 
● polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen 
● polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla 

välillä 
Läsnäolo pakollinen. 

                    Numeroarvosana. 
                    Muuta: Edellyttää kurssien MAB2 ja MAB4 suorittamista ennen tätä kurssia. 
 
 
MAB8           TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS II   

Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 

Keskeiset sisällöt:  
● normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet 
● toistokoe 
● binomijakauma  
● luottamusvälin käsite 
Läsnäolo pakollinen. 

                   Numeroarvosana. 
                   Muuta: Edellyttää kurssin MAB5 suorittamista ennen tätä kurssia. 
 
 
MAB9           KERTAUSKURSSI 

Paikallinen syventävä kurssi 
 
Keskeiset sisällöt: 
● Lyhyen matematiikan pakollisten kurssien kertaaminen ja laskurutiinien 

harjaannuttaminen 
● Lyhyen matematiikan sähköisen ylioppilaskokeen A- ja B-osiin 

valmentaminen 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä. 

 

MAB10         TEKNIIKAN MATEMATIIKKA 
Paikallinen syventävä kurssi 
 
Keskeiset sisällöt: 
● Tutustutaan vektorien ominaisuuksiin 
● Vektorien pistetulo tasossa ja kolmiulotteisessa koordinaatistossa 
● Vektorin pituus, yhdensuuntaisuus ja kohtisuoruus 
● Radiaani, suunnattu kulma 
● Trigonometrisen yhtälön ratkaiseminen, trigonometrinen funktio 

            Läsnäolo pakollinen 
Suoritusmerkintä. Suositellaan tehtäväksi 2. vuoden keväälle. 
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BIOLOGIA  
 
 

BI1           ELÄMÄ JA EVOLUUTIO   
Pakollinen kurssi 
 
Sisältö: 
Perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. 
Tutustutaan biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana 
luonnontieteellistä ajattelua. Tutkitaan solua elämän perusyksikkönä, 
selvitetään eliöiden elinkaarta lisääntymisestä kuolemaan ja evoluutiota sekä 
sen merkitystä.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
 

BI2           EKOLOGIA JA YMPÄRISTÖ  
Pakollinen kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssi tarkastelee ekologian perusteita, mm. aineiden kiertoa ja energian 
virtausta ekosysteemissä, lajien välisiä suhteita ja eliöiden sopeutumista 
ympäristöönsä.  Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta 
uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi 
perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin sekä ekologisesti 
kestävän kehityksen mahdollisuuksiin. Ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva 
tutkimus. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 

 
BI3           SOLU JA PERINNÖLLISYYS  

Valtakunnallinen syventävä kurssi  
 
Sisältö: 
Syvennetään tietoa solun rakenteesta ja toiminnasta. Tarkastellaan myös 
solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Edellyttää BI1:n suorittamisen. 
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BI4           IHMISEN BIOLOGIA   
Valtakunnallinen syventävä kurssi 

Sisältö: 
Ihmisen anatomia ja fysiologia. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen 
elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen 
terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin 
ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. 
Läsnäolo pakollinen, voidaan suorittaa itsenäisesti. 
Numeroarvosana. 
 
 

BI5           BIOLOGIAN SOVELLUKSET  
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Lisätä ymmärrystä biologisen tutkimuksen merkityksestä tulevaisuuden 
ongelmien ratkaisemisessa. Perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin 
lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen 
kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Tarkastellaan geeniteknologian ja 
mikrobiologian erilaisia sovelluksia sekä kasvi- ja eläinjalostusta. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Edellyttää BI3:n suorittamisen. 
 
 

BI6               KASVIKURSSI / SELKÄRANKAISTEN LAJINTUNTEMUS 
Paikallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kerätä kotiseutunsa luonnonvaraisista kasveista 40 kasvia sisältävä herbaario 
tai 55 lajia sisältävä digikasvio. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa 
selkärankaisten lajintuntemuksena. 
Läsnäolo 2-4 oppitunnilla pakollinen (ohjeet). 
Suoritusmerkintä. 
Lajitentti. 
 
 

BI7               BIOLOGIAN TYÖKURSSI 
Paikallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Tehdään erilaisia töitä liittyen kurssien BI1 - BI5 keskeisimpiin aihesisältöihin. 
Harjoitellaan työselostuksen,  taulukoiden, kuvien, kaavioiden ja diagrammien 
tekemistä ja tulkintaa. 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä. 
Opiskelijamäärä rajoitettu. 
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BI8                BIOLOGIAN KERTAUSKURSSI 
Paikallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kerrataan kurssien BI1 - BI5 keskeisiä asioita. Ratkotaan ongelmakeskeisiä ja 
soveltavia tehtäviä. Parannetaan diagrammien, taulukoiden yms. 
tulkintataitoa, syvennetään kursseilla opittuja asioita 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä. 
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MAANTIEDE 
 
 

GE1           MAAILMA MUUTOKSESSA 
Pakollinen kurssi 
 
Sisältö: 
Maantiede tieteenalana, mm. maantieteelliset tutkimustaidot ja geomedia, 
maantieteen hyödyntäminen työelämässä ja arjessa sekä maailman 
karttakuvan ja paikannimistön syventäminen.  Perehdytään muuttuvaan 
maailmaan ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana 
seurataan uutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja 
riskialueita sekä erilaisten riskien kannalta. Käsitellään myös eri puolilla 
maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varautua, 
ennakoida sekä sopeutua riskeihin.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Suositellaan GE2.n suorittamista ensin. 
 

 
GE2           SININEN PLANEETTA   

Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla tutkitaan Maan planetaarisia liikkeitä ja niistä johtuvia ilmiöitä sekä 
ilmakehää, vesikehää ja vyöhykkeisyyttä. Selvitetään maapallon rakenne ja 
pinnanmuotoja muokkaavat tekijät.  Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa 
tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Tutustutaan 
luonnonmaan-tieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi 
käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä.  Perehdytään 
luonnonmaan-tieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä. 
Läsnäolo pakollinen, voidaan suorittaa itsenäisesti. 
Numeroarvosana. 
 
 

GE3           YHTEINEN MAAILMA   
Valtakunnallinen syventävä kurssi 

 
Sisältö: 
Tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja ihmistoiminnan alueellisten 
piirteiden tuntemusta. Sisältönä mm. väestö ja asutus, alkutuotanto, teollisuus 
ja energia sekä palvelut ja liikkuminen. Keskeisenä näkökulmana on 
luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi 
ihmistoiminnan kannalta. Tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin 
ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan 
jäsentymistä maapallolla.  Perehdytään ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön 
yhteiskunnassa ja arkielämässä. 
Läsnäolo pakollinen, voidaan suorittaa itsenäisesti. 
Numeroarvosana. Suositellaan GE2:n suorittamista 
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GE4           GEOMEDIA – TUTKI, OSALLISTU JA VAIKUTA 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
   
Sisältö: 
Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen 
ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja 
vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Geomedian käyttö, maantieteelliset 
tutkimustaidot, kartografia, paikkatieto. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 
 

GE5              MAANTIETEEN KERTAUSKURSSI 
Paikallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kerrataan kurssien GE1 - GE4 keskeisiä asioita. Ratkotaan ongelmakeskeisiä 
ja soveltavia tehtäviä. Parannetaan diagrammien, taulukoiden yms. 
tulkintataitoa, syvennetään kursseilla opittuja asioita. 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä. 
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FYSIIKKA 
 

 
FY1           FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ  

Pakollinen kurssi 
 
Keskeiset sisällöt: 
● fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä 
● tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja 

syntyyn sekä aineen rakenteeseen 
● voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt 
● tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa 
● tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi 

          Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
 

FY2           LÄMPÖ    
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Keskeiset sisällöt: 
● fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän 

tulevaisuuden rakentamisessa 
● lämpö ja lämpötila 
● kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine  
● kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja 

lämpöenergia 
● mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde  
● energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta 
● tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua 
Mikäli et suorita kurssia itsenäisesti, läsnäolo on pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 
 

FY3           SÄHKÖ   
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Keskeiset sisällöt: 
● fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja 

yhteiskunnassa 
● sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki  
● yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait 
● sähköteho ja Joulen laki  
● kondensaattori, diodi ja LED komponentteina 
● sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä 
● sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen 
Mikäli et suorita kurssia itsenäisesti, läsnäolo on pakollinen. 
Numeroarvosana. 
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FY4           VOIMA JA LIIKE   
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Keskeiset sisällöt:  
● fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle 
● vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä 

suoraviivainen liike 
● Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus sekä liikeyhtälö 
● etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen 

vastus 
● momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa 
● liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset  
● liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki 
● mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet 
Mikäli et suorita kurssia itsenäisesti, läsnäolo on pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
 

FY5           JAKSOLLINEN LIIKE JA AALLOT    
Valtakunnallinen syventävä kurssi 

 
Keskeiset sisällöt: 
● fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa 
● tasainen ympyräliike ja graviaatiovuorovaikutus 
● harmoninen voima ja värähdysliike 
● aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen 
● aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat 

aallot 
● ääni aaltoliikeilmiönä 
● mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen 
Mikäli et suorita kurssia itsenäisesti, läsnäolo on pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 
 

FY6           SÄHKÖMAGNETISMI   
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Keskeiset sisällöt: 
● fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa 
● magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä  
● varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä 
● sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki  
● generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran 

avulla  
● sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, 

interferenssi ja diffraktio 
● tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen 
Mikäli et suorita kurssia itsenäisesti, läsnäolo on pakollinen. 
Numeroarvosana. 
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FY7           AINE JA SÄTEILY   
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
  
Keskeiset sisällöt: 
● näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen  
● energian kvantittuminen 
● sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit 
● atomiytimen rakenne ja aaltohiukkasdualismi 
● ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan 

ekvivalenssi 
● radioaktiivisuus ja hajoamislaki 
● säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö 
● tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi 
Mikäli et suorita kurssia itsenäisesti, läsnäolo on pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
 
FY8           HIUKKASFYSIIKAN PERUSTEITA 

Paikallinen syventävä kurssi 
 

  Keskeiset sisällöt: 
● tutustutaan hiukkasfysiikan perusteisiin ja tutkimukseen 
● standardimalli 
● vuorovaikutukset  
● teoreettinen ja kokeellinen hiukkastutkimus 
● hiukkaskiihdyttimet ja – ilmaisimet 
● hiukkasfysiikan tutkimuslaitokset, esimerkiksi CERN 
● fysiikan tutkimuksen tulevaisuuden haasteet, esimerkiksi pimeä aine ja 

pimeä energia 
Mikäli et suorita kurssia itsenäisesti, läsnäolo on pakollinen. 

    Suoritusmerkintä. 
Sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille opiskeltujen fysiikan kurssien määrästä 
riippumatta! 

 

FY9           KOKEELLINEN FYSIIKKA  
Paikallinen syventävä kurssi 

  

Keskeiset sisällöt: 

● Työkurssi, jonka aikana tehdään oppilastöitä fysiikan eri alueilta. 

Läsnäolo Pakollinen. 

Suoritusmerkintä. 

Pitää olla suoritettuna vähintään kolme fysiikan kurssia.  
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FY10           FYSIIKAN KOKONAISKUVA  
Paikallinen syventävä kurssi 

 

Keskeiset sisällöt: 

Jäsennetään, syvennetään ja täsmennetään klassisen fysiikan tietoja ja 

muodostetaan kokonaiskuvaa luonnontieteiden merkityksestä. Tarkoitettu 

erityisesti ylioppilaskirjoituksissa fysiikkaan vastaaville! 

Mikäli et suorita kurssia itsenäisesti, läsnäolo on pakollinen. 

Suoritusmerkintä. 

Pitää olla suoritettuna vähintään viisi kurssia kursseista FY1 – FY7. 
 

 

FY11           MAAILMANKAIKKEUS JA AIKA  
Paikallinen syventävä kurssi 

 

Keskeiset sisällöt: 

● tutustutaan maailmankaikkeuden synty- ja kehitysteorioihin sekä 

suhteellisuusteoriaan  

●     avaruus ja aika 

● mustat aukot  

●     ajan suunta 

●     laajeneva maailmankaikkeus 

●   kurssi ei edellytä laskemista 

Mikäli et suorita kurssia itsenäisesti, läsnäolo on pakollinen. 

Suoritusmerkintä. 

Sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille opiskeltujen fysiikan kurssien määrästä 

riippumatta! 
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KEMIA   

 
 

KE1   KEMIAA KAIKKIALLA 
Pakollinen kurssi 

 
 Keskeiset sisällöt: 

● kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä 
● atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään 
● alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia 
● aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten 

sidosten ja poolisuuden avulla 
● kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana  
● turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien 

tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
 

KE2   IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIAA 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 

 
 Keskeiset sisällöt: 

● kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta 
● orgaanisten yhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen  
● avaruusrakenne ja isomeria 
● orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla 
● ainemäärä ja pitoisuus 
● työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus 
● aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia  
Läsnäolo pakollinen. Edellyttää kurssin KE1 suorittamista ensin 

                   Numeroarvosana. 
 
 
 KE3   REAKTIOT JA ENERGIA   

Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
 Keskeiset sisällöt:   

● kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta 
● kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen 
● epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä sovelluksia 
● aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen 

laskennallinen käsittely 
● energian säilyvyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki 
● kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö   
● reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, 

tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen 
                   Läsnäolo pakollinen. Edellyttää kurssien KE1 ja KE2 suorittamista ensin. 
                   Numeroarvosana. 
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KE4   MATERIAALIT JA TEKNOLOGIA 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 

 
 Keskeiset sisällöt: 

● kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa 
● metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari  
● atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden 

jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä 
● hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot 
● sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, 

kemiallinen pari ja elektrolyysi 
● kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen 
● tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu 
● yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 Muuta: Mikäli kemian kirjoittaa 2. vuoden keväällä, niin on suositeltavaa, että  

            4. kurssin käy itsenäisesti 2. vuoden 2. jaksossa. Kurssi vaatii aikasempien  
            kurssien sisältöjä. 

 
 

 KE5   REAKTIOT JA TASAPAINO   
Valtakunnallinen syventävä kurssi 

 
 Keskeiset sisällöt:  

● kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 
● kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä 
● homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan 

vaikuttaminen  
● happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset  
● tasapainoon liittyvät graafiset esitykset 
● homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely  
● tutkimustulosten ja -prosessin arviointi  

 Läsnäolo pakollinen. 
        Numeroarvosana. 

Muuta: Edellyttää kurssien KE1, KE2 ja KE3 suorittamista ennen tätä kurssia. 
 

 
 KE6   KEMIAN TYÖKURSSI 

Paikallinen syventävä kurssi 
 
Keskeiset sisällöt: 
● epäorgaanisen, orgaanisen ja fysikaalisen kemian töitä 
● syvennetään kurssien KE1 - KE5 sisältöjä 
● käytetään monipuolisia työmenetelmiä 

 Läsnäolo pakollinen. 
 Suoritusmerkintä. 
 Muuta: Pitää olla suoritettuna vähintään kurssit KE1, KE2 ja KE3.  
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KE7    KEMIAN KERTAUSKURSSI 
 Paikallinen syventävä kurssi 

 
 Keskeiset sisällöt: 

● kerrataan ja syvennetään kurssien KE1 – KE5 sisältöjä 
● valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin monipuolisesti 

 Läsnäolo pakollinen. 
 Suoritusmerkintä. 
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FILOSOFIA 
 
 

FI1      JOHDATUS FILOSOFISEEN AJATTELUUN 
pakollinen kurssi 

sisältö: 
Tutustutaan siihen, mitä filosofia ylipäänsä on ja millainen on filosofisten 
kysymysten luonne. käydään läpi filosofian keskeiset osa-alueet. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

  

FI2      FILOSOFINEN ETIIKKA 
Pakollinen kurssi 

Sisältö: 
Tutustutaan moraaliin ja etiikkaan. Käydään läpi etiikan peruskäsitteet ja 
keskeisimmät eettiset teoriat.  
Läsnäolo pakollinen. 

   Numeroarvosana. 
 

FI3      YHTEISKUNTAFILOSOFIA 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 

Sisältö: 
Tutustutaan yhteiskuntafilosofian perusteisiin. Käydään läpi keskeiset 
yhteiskuntateoriat ja vallan oikeuttaminen. Tarkastellaan rikosta ja 
rangaistusta. Yksilön ja yhteisön välinen suhde on kurssin kattava teema.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 

FI4                  TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSOFIA 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 

Sisältö: 
Kurssi käsittelee tiedon mahdollisuutta, tiedon rakentumista ja luonnetta. 
Käydään läpi totuusteoriat sekä päättelyn perusteet. Keskeinen teema on 
ihmisen, tiedon ja todellisuuden suhde.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarviointi.  
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PSYKOLOGIA 
 

 
PS1 PSYYKKINEN TOIMINTA JA OPPIMINEN   

Pakollinen kurssi  
 
Sisältö:  
Tutustutaan siihen, mitä psykologia ylipäätään on. Tarkastellaan ihmisen 
kokonaisvaltaista hyvinvointia psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta 
näkökulmasta. Perehdytään tarkemmin opiskeluun ja oppimiseen psykologian 
näkökulmasta. Tutustutaan psykologiaan tieteenalana ja tarkastellaan 
psykologisia tutkimuskohteita ja – menetelmiä 

 Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
  
PS2  KEHITTYVÄ IHMINEN 

Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö:  
Kurssilla käydään läpi ihmisen psyykkinen kehitys koko elämänkaaren mitalta. 
Kurssilla tutustutaan psyykkisen kehityksen biologisiin perusteisiin, kuten 
perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen. Kurssilla opiskellaan sosiaalisen 
vuorovaikutuksen merkitys ihmisen kasvuun ja kehitykseen. Psyykkisen 
kehityksen vaiheet käydään läpi kehityspsykologian teorioiden näkökulmista.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 

 
 PS3  TIETOA KÄSITTELEVÄ IHMINEN   
 Valtakunnallinen syventävä kurssi 
  
 Sisältö: 

Kurssin teema on ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet, kuten havainnoinnin ja 
muistamisen prosessit. Tutuksi tulevat ajattelun biologinen perusta: 
hermoverkkojen toiminta, aivokemialliset prosessit ja hormonien toiminta sekä 
aivojen eri osien välinen työnjako. Kurssilla opiskellaan myös kognitiivisen 
psykologian tutkimusmenetelmiä ja teoriaa.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana.  
Muuta huomioitavaa: Suositellaan BI4 -kurssin suorittamista. 
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PS4  TUNTEET, PSYYKKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS  
 Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
 Sisältö: 

        Kurssi käsittelee ihmisen tunteita ja mielialoja tärkeimpien tunne- eli    
        emootioteorioiden kautta. Kurssilla kartoitetaan motivaation käsite sekä    
        tarkastellaan motivaation yhteyttä emootioihin ja mielialoihin. Samalla   
        tarkastellaan tunteiden säätelyn yhteyttä hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla.  
        Kurssi käsittelee myös korkeatasoista ajattelua: kieltä, päätöksentekoa,  
        luovuutta ja älykkyyden eri osa-alueita. Kurssilla opiskellaan yleisimmät  
        mielenterveyden häiriöt. 
        Läsnäolo pakollinen. 
        Numeroarvosana.  

 
 
PS5  YKSILÖLLINEN JA YHTEISÖLLINEN IHMINEN    
 Valtakunnallinen syventävä kurssi 

 
         Sisältö:  

Kurssi keskittyy persoonallisuuden muodostumisen prosesseihin ja 
persoonallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Kurssilla käydään läpi 
persoonallisuuden määrittely, tutkiminen ja selittäminen eri 
persoonallisuusteorioiden näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan ihmistä 
sosiaalisena olentona: osana ryhmiä ja yhteisöjä. Tarkastelun kohteena ovat 
sosiaaliset ja kulttuuriset ympäristöt osana yksilön kehitystä ja hyvinvointia. 
Läsnäolo pakollinen.  
Numeroarvosana. 
 
 

PS6     AJANKOHTAISTA PSYKOLOGIAA 
Paikallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla opiskelija syventyy vähintään yhteen valinnaiseen ajankohtaiseen 
psykologian teemaan, tutkimusaiheeseen tai kysymykseen. Hän voi myös 
tehdä oman tutkimuksen valitsemastaan psykologisesta aiheesta. Kurssilla on 
myös mahdollisuus kerrata ja valmistautua psykologian ylioppilaskirjoituksiin.  
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä, opiskelija saa numeroarvioinnin halutessaan. 
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HISTORIA 
 
 
HI1      IHMINEN YMPÄRISTÖN JA YHTEISKUNTIEN MUUTOKSESSA  

Pakollinen kurssi 
 

Sisältö: 
Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta 
eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Kurssilla tutustutaan 
yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä 
sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla 
harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Muuta: Pohjana lukion historian opinnoille. Suositellaan suoritettavaksi 
ensimmäisenä kurssina. 

 
HI2     KANSAINVÄLISET SUHTEET 
    Pakollinen kurssi  
 

  Sisältö: 
  Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja    
  valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla  
  analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten taloudellisten ja  
  ideologisten mallien näkökulmista. Kurssilla syvennetään tiedon  
  hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään  
  kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja    
  arviointiin. 
  Läsnäolo pakollinen. 
  Numeroarvosana. 

 

HI3    ITSENÄISEN SUOMEN HISTORIA   
Pakollinen kurssi 

 
Sisältö: 
Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä 
muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan 
loppupuolelta 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. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
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HI4    EUROOPPALAISEN MAAILMANKUVAN KEHITYS   
Valtakunnallinen syventävä kurssi 

 
Sisältö: 
Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien 
kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä 
antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja 
tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
HI5    RUOTSIN ITÄMAASTA SUOMEKSI  

Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 

Sisältö: 
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 erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin 
ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 
 

HI6    MAAILMAN KULTTUURIT KOHTAAVAT 
Valtakunnallinen syventävä kurssi 

 
Sisältö: 
Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan 
ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin 
on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri 
ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan 
eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja 
vuorovaikutusta historian eri aikoina. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
 
HI7     IHMISEN SOTAISA HISTORIA 

   Paikallinen soveltava kurssi 
 

Sisältö: 
Kurssilla tarkastellaan sotahistoriaa monipuolisena ilmiönä eri aikakausina. 
Tarkempaan tarkasteluun voidaan valita joko yksi konflikti tai useampia 
tapahtumia. 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä. 
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HI8     HISTORIAN KERTAUSKURSSI 
   Paikallinen soveltava kurssi 

 
Sisältö: 
Kurssilla kerrataan historian kurssien keskeiset sisällöt ja valmistaudutaan 
esimerkkien sekä monipuolisten  harjoitusten avulla ylioppilaskirjoituksiin. 
Suositellaan valittavaksi ennen kirjoituksia. 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä. 
Muuta: Suositellaan kurssien HI1-HI7 suorittamista.  
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YHTEISKUNTAOPPI    

 
YH1      SUOMALAINEN YHTEISKUNTA 

Pakollinen kurssi  
  

Sisältö: 
Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä 
vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaiseen yhteiskuntaan. Keskeisiä 
näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnanperusrakenteiden kehitys, valta ja 
vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
YH2     TALOUSTIETO  

Pakollinen kurssi 
 

Sisältö: 
Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden 
toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Kurssilla 
perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen 
merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan 
talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
YH3    SUOMI, EUROOPPA JA MUUTTUVA MAAILMA  

Pakollinen kurssi 
  

Sisältö: 
Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja 
yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoitu-
vassa maailmassa. Kurssi kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen 
politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssilla painotetaan tutkivaa 
oppimista hyödyntämällä mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

   
YH4     KANSALAISEN LAKITIETO  

Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 

Sisältö: 
Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön 
perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon 
lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
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YH5     MEDIATIETO 
Paikallinen soveltava kurssi 

Sisältö: 
Kurssin aikana tarkastellaan viestintää ja tiedotusvälineitä monipuolisesti. 
Tutustutaan  ajankohtaisiin ilmiöihin mediassa. Perehdytään kriittiseen 
suhtautumiseen tietoon sekä tiedotusvälineiden monipuoliseen käyttöön. 
Keskeisiä sisältöjä ovat sananvapaus, medialukutaito ja tiedotusvälineiden 
toimintaperiaatteet. 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä. 
Muuta: Soveltuu parhaiten joko kolmannen tai neljännen vuosikurssin 
opiskelijoille. 

 

YH6      YHTEISKUNTAOPIN KERTAUSKURSSI 
Paikallinen soveltava kurssi 

Sisältö: 
Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin kurssien keskeiset sisällöt ja 
valmistaudutaan 
esimerkkien ja monipuolisten harjoitusten avulla ylioppilaskirjoituksiin. 
Suositellaan valittavaksi ennen kirjoituksia. 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä 
Muuta: Suositellaan kurssien YH1-YH5 suorittamista.  
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USKONTO/ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  
 

UE1 USKONTO ILMIÖNÄ – KRISTINUSKON, JUUTALAISUUDEN JA   ISLAMIN 
JÄLJILLÄ 
Pakollinen kurssi 
 
Sisältö:  
Uskonnon käsitteen määrittely ja tutkiminen sekä uskonnon ydinkysymykset. 
Tarkastellaan uskontoa yhteisössä ja yksilön kokemuksena. Opiskellaan 
uskonnollisuutta ilmiönä nykyajassa: maallistumista, uskonnottomuutta sekä 
uskonnonvapautta. Tutustutaan Lähi-idän monoteististen uskontojen syntyyn, 
kulttuuritaustaan sekä niiden keskeisiin yhteisiin piirteisiin.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
 
UE2   MAAILMANLAAJUINEN KRISTINUSKO   

Pakollinen kurssi 
 
Sisältö: 
Kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytausta: tarkastellaan 
kristinuskon merkitystä kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta. 
Perehdytään kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri 
puolilla maailmaa. Tarkastellaan ekumeniaa ja katsomusten dialogia sekä 
ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä sekä niiden taustoja. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
 
UE3   MAAILMAN USKONTOJA JA USKONNOLLISIA LIIKKEITÄ   

Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla opiskellaan Intian, Kiinan ja Japanin uskontoperinne osana kulttuuria 
ja yhteiskuntaa. Tarkastellaan luonnonuskontoja, niiden keskeisiä piirteitä, 
levinneisyyttä ja tämänhetkistä tilannetta. Tutustutaan uusien uskonnollisten 
liikkeiden taustaan ja keskeisimpiin piirteisiin.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
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UE4   USKONTO SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA    

Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Suomalaisen uskonnollisuuden historia muinaissuomalaisesta uskonnosta 
nykyaikaan: Suomen kirkkohistorian yleislinjat sekä luterilainen kirkko 
nykypäivän Suomessa. Käsitellään myös muut kristilliset kirkot nykypäivän 
Suomessa sekä ei-kristilliset yhteisöt. Tarkastellaan kristinuskon vaikutusta 
suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
 

UE5  USKONNOT TIETEESSÄ, TAITEESSA JA POPULAARIKULTTUURISSA  
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 

         Tutustutaan uskonnon tutkimukseen ja sen näkökulmien ja menetelmien 
         hyödyntämiseen eri tutkimusaloilla. Perehdytään siihen, miten taiteessa  
         ilmaistaan uskontojen keskeisiä oppeja ja sisältöjä. Opiskellaan uskonnollista 
  symboliikkaa ja sitä, miten taide ja populaarikulttuuri käsittelevät uskonnollisia 
         teemoja. Kiinnitetään huomio siihen, miten muinaissuomalaiset uskomukset 
  ja kristinusko näkyvät suomalaisessa kulttuuriperinnössä. 
  Läsnäolo pakollinen. 
         Numeroarvosana. 

 
 

UE6   USKONNOT JA MEDIA  
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Sisältö: 
Kurssilla tutustutaan uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa, 
analysoidaan niitä ja arvioidaan uskontoon liittyvää informaatiota. Arvioidaan 
uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttöä eri medioissa. Tutustutaan myös 
uskonnolliseen mediaan ja siihen, miten uskonnot hyödyntävät mediaa. 
Opiskelija laatii kurssilla media-analyysiin valinnaisesta aihepiiristä. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana.          
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TERVEYSTIETO   
         

TE1       TERVEYDEN PERUSTEET   
Pakollinen kurssi 

 
Keskeiset sisällöt:  
Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky, itsestä 
huolehtiminen, itsehoitovalmiudet, hätäensiapu, riippuvuuden eri muodot, 
kansan- ja tartuntataudit, terveyttä ja terveystottumuksia/ongelmia selittävät 
keskeiset biologiset, psykologiset ja kulttuuriset ilmiöt, teoriat ja mallit. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 
 

TE2        IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA TERVEYS   
Valtakunnallinen syventävä kurssi 

Keskeiset sisällöt: 
Perimän, ympäristön ja yhteisöjen terveysvaikutukset, terveys ja elämänkul-
ku, ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki, seksuaaliterveys, mielenterveyttä suo-
jaavat ja kuormittavat tekijät, kriisit ja niiden kohtaaminen, työhyvinvointi ja 
ergonomia, turvallisuus ja väkivallan ehkäisy, terveysviestinnän merkitys ja 
kriittinen tulkinta. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
TE3        TERVEYTTÄ TUTKIMASSA  

Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 

Keskeiset sisällöt: 
Terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen, keskeiset terveyteen ja 
sairauteen liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset, potilaan oikeudet, 
globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen, terveyserot ja niihin 
vaikuttavat tekijät Suomessa ja maailmalla, terveyserojen kaventaminen, 
terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, keskeiset terveys- ja sosiaalipalvelujen 
toimijat, terveyspolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, terveyskäsitysten ja 
teknologian kehityksen yhteydet väestön terveyteen. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

TE 4      KERTAUSKURSSI 
Paikallinen syventävä kurssi 

 
Kurssille voi osallistua TE1, TE2 ja TE3 kurssin suorittamisen jälkeen. 
Tavoitteena on kerrata ja syventää terveystiedon pakollisen kurssin (TE1) 
sekä syventävien kurssien (TE2 ja TE3) sisältöjä sekä valmistautua 
terveystiedon ylioppilaskirjoitusten ainereaalia varten. 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä.  



52 

 

LIIKUNTA       
 
 

LI1   ENERGIAA LIIKUNNASTA 
Pakollinen kurssi 
 
Tavoitteena on että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintaky-
vyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikun-
tataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan. Hän saa kokemuksia fyysisten 
ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti sekä kokemuksia yhdessä 
liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys 
vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.    
  
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja 
fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -
lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 
 

LI2   AKTIIVINEN ELÄMÄNTAPA  
Pakollinen kurssi  
 
Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan 
omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden 
saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten 
lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus 
muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä.  
 
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja 
verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. 
Opiskelijat havainnoivat arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivi-
suuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta 
liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
  

 
LI3   TERVEYTTÄ LIIKKUEN   

Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja 
tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä 
fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa 
liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan 
mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Muuta: suositellaan suoritettavaksi 1. syksynä. Jakautuu kahdelle jaksolle. 



53 

 

LI4   YHDESSÄ LIIKKUEN   
Valtakunnallinen syventävä kurssi 
 
Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja 
ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen 
osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin sisältönä voi olla jokin 
yhdessä toteutettava liikunta, kuten vanhojenpäivän tanssit tai muu 
projektiluonteinen kokonaisuus.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Muuta: suoritetaan kolmannella jaksolla. 
 
 

LI5   HYVINVOINTIA LIIKKUEN 
Valtakunnallinen syventävä kurssi  
 
Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja 
ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä 
opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. 
Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen 
pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia. Kurssilla tutustutaan 
monipuolisesti alueen liikuntalaji tarjontaan. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
Muuta: Suositellaan suoritettavaksi kolmannella vuosikurssilla. 

 
 

LI6  URHEILUN HARRASTE/OHJAUSKURSSI  
Paikallinen syventävä kurssi 
 
Harrastekurssi on liikuntaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti harrastavan 
omatoimisen harjoittelun perusteella suoritettava liikuntakurssi. Opiskelija laatii 
kirjallisen liikuntasuunnitelman oman lajin harjoittelusta ja tavoitteista 
lajissaan. Liikuntaharrastuksen on oltava ohjattua ja/tai valvottua ja se 
toteutetaan yhden lukuvuoden aikana. Harrastekurssista laaditaan portfolio, 
johon liitetään todistus harjoittelusta.  
 
Ohjauskurssi on liikuntaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti ohjaavan/valmentavan 
opiskelijan liikuntakurssi. Opiskelija laatii kirjalliset tavoitteet ohjaustoiminnalle, 
tuntisuunnitelmat sekä analysoi omaa ohjaustoimintaansa. Ohjaustoiminnan 
on oltava tavoitteellista ja säännöllistä ja oltava kestoltaan yksi lukuvuosi.  
Itsenäinen suoritus. 
Suoritusmerkintä.  
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LI7          LIIKUNTADIPLOMI 
Valtakunnallinen soveltava kurssi 
 
 

         Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista 
                    kyvyistä, erityisosaamisesta sekä harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. 
                    Arviointikohteina ovat  Liikuntakykyisyys 
                    Erityisosaaminen opiskelijan toivomassa lajissa 
                    Liikuntatiedot (tutkielma valitsemastaan liikuntakulttuurin osa-alueesta) 
                    Yhteistyötaidot 
                    Portfolio (kirjallinen tuotos omasta lukio aikaisesta liikunnasta koulussa ja   
                    vapaa-ajalla ) 
  

         Liikunnan lukiodiplomin saamisen ehtona on viisi suoritettua liikuntakurssia,   
         joista yksi voi olla diplomikurssi. 

 
                    Liikunnan lukiodiplomista saatava todistus on lukion päättötodistuksen liite ja  
                    siitä annetaan lisäpisteitä liikunta-aloille hakiessa. 

 
Muuta: suositellaan suoritettavaksi kolmannen vuosikurssin keväällä. 
Tarkempi suoritusaikataulu sovitaan opettajan kanssa. 
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MUSIIKKI  
 
 
MU1    MUSIIKKI JA MINÄ   

Pakollinen kurssi 
 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin 
alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia 
musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin 
kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. 
Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin 
merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla 
tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. 
 
Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja 
ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden 
tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan 
ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 

 
 

MU2    MONIÄÄNINEN SUOMI    
Pakollinen kurssi* 
 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia 
ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia 
Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä 
oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. 
Kurssin toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset 
musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa.  
 
Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja 
kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun 
sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon 
valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.  
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 
*Pakollinen niille, jotka suorittavat enemmän kuin yhden musiikin kurssin. 
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MU3    OVET AUKI MUSIIKILLE 

Valtakunnallinen syventävä kurssi   
 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia 
musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin 
kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen 
samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen 
kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan 
syvällisesti joihinkin musiikin lajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija 
kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin 
voi suorittaa myös projektina. 
Läsnäolo pakollinen.  
Numeroarvosana. 
 
 

MU4    MUSIIKKI VIESTII JA VAIKUTTAA 
Valtakunnallinen syventävä kurssi    

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja 
vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja 
viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä 
tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin 
esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai 
verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen 
tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin 
vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai 
tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai 
monialaisena projektina. 
Läsnäolo pakollinen. 
Numeroarvosana. 
 

MU5        MUSIIKKIPROJEKTI 
Paikallinen soveltava kurssi 

Sisältö: 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan 
ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää 
aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi 
pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen 
projekti. 
Suoritusmerkintä. 
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KUVATAIDE 

 

KU1   KUVAT JA KULTTUURIT   

Pakollinen kurssi 

 

Kurssilla tutkitaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä, 

prosesseja ja toimintatapoja. Erilaisia kuvia tarkastellaan teoksen, tekijän ja 

katsojan näkökulmista käyttämällä erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä. Omia ja 

muiden kuvakulttuureja sekä taiteen ja median ajankohtaisia ilmiöitä tutkimalla 

opiskelija pyrkii syventämään ymmärrystään kuvataiteen ja muun visuaalisen 

kulttuurin merkityksestä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista. 

Kuvallisessa työskentelyssään opiskelija tekee omakohtaisia valintoja ja pyrkii 

taiteen tuntemustaan syventämällä ja monipuolisia ilmaisun keinoja 

käyttämällä rikastamaan omaa ilmaisuaan.  

Suoritetaan kuvataidekursseista ensimmäisenä. 

Tarjotaan vuosittain. 

Läsnäolo pakollinen. 

Numeroarvosana. 
 

 

KU2   MUOTOILLUT JA RAKENNETUT YMPÄRISTÖT    

Pakollinen* kurssi 

 

Kurssilla tarkastellaan rakennettuja ja luonnon ympäristöjä kulttuurisen 

moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Tutkimisen kohteena ovat 

luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt sekä ympäristön 

kuvakulttuurien yhteydet omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön. 

Opiskelija pyrkii syventämään ymmärrystään taiteen ja taiteellisen ilmaisun 

merkityksestä erilaisissa ympäristöissä ja niiden suunnittelussa. Oman 

kuvallisen tuottamisen lähtökohtana ja rikastajana käytetään ympäristön 

suunnittelun, arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen toimintamuotoja ja 

prosesseja.  

*Pakollinen niille, jotka suorittavat enemmän kuin yhden kuvataidekurssin. 

Edellyttää KU1 -kurssin suorittamista. 

Tarjotaan vuosittain. 

Läsnäolo pakollinen. 

Numeroarvosana.  
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KU3   OSALLISENA MEDIASSA   

Valtakunnallinen syventävä kurssi 

 

Kurssilla tarkastellaan median ajankohtaisia ilmiöitä ja kuvan eri 

ilmenemismuotoja ja tehtäviä mediassa sekä mediakulttuurien 

henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä. 

Opiskelija tutkii median yhteyksiä omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön 

ja pyrkii syventämään ymmärrystään visuaalisuuden merkityksestä 

viestinnässä, mediaympäristöissä ja mediaesityksissä sekä niiden 

suunnittelussa ja tuottamisessa. Kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja 

viestintäteknologian osaamista pyritään syventämään tarkastelemalla 

mediakulttuureja kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta. 

Pyritään osallistumaan ja vaikuttamaan mediaympäristöihin visuaalisuutta ja 

muita tiedon tuottamisen tapoja käyttämällä.  Oman kuvallisen tuottamisen 

lähtökohtana käytetään median sisältöjä, ilmiöitä, suunnitteluprosesseja ja 

toimintatapoja.  

Edellyttää KU1 ja KU2 -kurssin suorittamista. Voidaan kuitenkin suorittaa 

ennen KU2 -kurssia. 

Tarjotaan vuosittain. 

Läsnäolo pakollinen. 

Numeroarvosana. 

 

 

KU4   TAITEEN MONET MAAILMAT   

Valtakunnallinen syventävä kurssi 

 

Kurssilla tutkitaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta sekä 

ajankohtaisia kysymyksiä ilmiökeskeisesti. Taiteen maailmoja tarkastellaan 

kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä, kulttuuriperinnön uudistajina sekä 

identiteettien rakentajina. Opiskelija syventää taiteen tuntemustaan tutkimalla 

taiteen ilmiöiden yhteyksiä omiin kuviin, ympäristöön ja kulttuuriperintöön. 

Sovelletaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja itsenäisessä 

ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä. Opiskelijan 

omakohtainen aiheen kehittely ja taiteellinen luomisprosessi sisältää tulkintoja 

ja viittauksia taiteen kuviin monipuolisilla ilmaisun keinoilla. 

Edellyttää KU1 ja KU2 -kurssin suorittamista. Voidaan kuitenkin suorittaa 

ennen KU2 -kurssia. 

Tarjotaan vuosittain. 

Läsnäolo pakollinen. 

Numeroarvosana. 
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KU5   KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI (KULD)   

Valtakunnallinen soveltava kurssi 

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta 

osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa sekä osoittaa 

kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaisesta osaamisestaan 

tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia. Kurssin 

keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin 

sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. 

Lukiodiplomi suoritetaan Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaan. 

Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, 

itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta sisältävästä portfoliosta. Edellyttää 

neljää (4) suoritettua lukion kuvataiteen kurssia. 

Läsnäolo pakollinen. 

Numeroarvosana. 
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OPINTO-OHJAUS  

 
OP1   MINÄ OPISKELIJANA  

Pakollinen kurssi 
 
Keskeiset sisällöt: 
● opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen 
● lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu; henkilökohtainen 

opiskelusuunnitelma ja ylioppilastutkintosuunnitelma 
● jatko-opintojen pohtiminen ja ammatillinen suuntautuminen; jatko-opinto- ja 

urasuunnitelma 
● itsetuntemus ja sen kehittäminen, elämänhallintataidot  
● oman oppimisen arviointi 
● jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, 

sähköiset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät 
● työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen 
● lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä. 
 
 

OP2  JATKO-OPINNOT JA TYÖELÄMÄ   
Pakollinen kurssi  
 

 
Keskeiset sisällöt: 
● jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla  
● työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä, yrittäjyys 
● työelämä- ja työnhakutaidot 
● työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen 
● jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen 
● henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman 

sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen 
● lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä. 
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TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 
 

 
TVT1    SÄHKÖISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA KOEJÄRJESTELMÄT 

Paikallinen soveltava kurssi 

Keskeiset sisällöt:  
● lukiossa käytettäviin sähköisiin oppimisympäristöihin tutustuminen 
● sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa tarvittavien ytl:n hyväksymien ohjelmien 

harjoitteleminen 
● tutustuminen sähköisiin koejärjestelmiin 
Läsnäolo pakollinen. 
Suoritusmerkintä 
Muuta:  Suositellaan kaikille. 
 

TVT2    TOIMISTO-OHJELMIEN SYVENTÄMINEN 
Paikallinen soveltava kurssi 
 
Keskeiset sisällöt: 
●   Ylioppilaskirjoituksissa tarvittavien tietojen ja ohjelmien lisäharjoittelu 
●   Myöhemmissä opinnoissa tarvittavien ohjelmien harjoittelu 
●   Kuvanmuokkauksen perusteiden harjoittelu 
●   Tiedon etsiminen ja soveltaminen 
Läsnäolo pakollinen 
Suoritusmerkintä 
 

TVT3   OHJELMOINNIN PERUSTEET 
Paikallinen soveltava kurssi 
 
Keskeiset sisällöt: 
●    Ohjelmoinnin alkeiden opettelu 
●    Pythonilla oikeaoppisen koodaamisen perusteet 
Läsnäolo pakollinen 
Suoritusmerkintä 
 

TVT4   OHJELMOINNIN JATKOKURSSI 
Paikallinen soveltava kurssi 
 
Keskeiset sisällöt: 
●    Pythonilla koodaamisen jatkaminen 
●    Tiedonhaku koodaamiseen 
●    Kirjastojen ja toisten materiaalin hyödyntäminen 
Läsnäolo pakollinen 
Suoritusmerkintä 
Muuta: Suositellaan käytäväksi TVT3 kurssin jälkeen. 
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TÄHTITIEDE 
 

 
TÄ1    TÄHTITIETEEN PERUSTEET 

Paikallinen soveltava kurssi 

Keskeiset sisällöt: 
Tutustutaan tähtitieteen perusteisiin ja havaintolaitteisiin. 
Läsnäolo: Sovitaan kurssin alussa. 
Suoritusmerkintä. 

Muodostaa hyvän kokonaisuuden fysiikan kurssin FY11 kanssa! 
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ILMAISUTAITO  

 

ILM1     ILMAISUTAITO 1  
Paikallinen soveltava kurssi 

Sisältö:  
Opiskelija kehittää ja laajentaa omia ilmaisullisia kykyjään. Kurssin aikana 
tehdään tutustumis-, rentoutus-, pantomiimi- ja improvisaatioharjoituksia. 
Valmistetaan pieni esitys. Käydään teatterissa.  
Läsnäolo pakollinen.  
Suoritusmerkintä.  

 

ILM2     ILMAISUTAITO 2  
Paikallinen soveltava kurssi 

Sisältö:  
Opiskelija syventää omia ilmaisuvalmiuksiaan ja esiintymistaitojaan. 
Tehdään erilaisia esiintymis- ja improvisaatioharjoituksia ja kokeillaan 
draamaa. Valmistetaan näytelmä. Käydään teatterissa.  
Läsnäolo pakollinen.  
Suoritusmerkintä.  
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TEEMAOPINNOT 
 

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja 
kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta 
laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota 
mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja 
soveltamiseen.  

Keminmaan lukiossa teemaopinnot toteutetaan opetussuunnitelmaan perustuvassa 
lukuvuosisuunnitelmassa ja opinto-oppaassa määritellyllä tavalla.  

 

Opetuksen tavoitteet 

Teemaopintojen tavoitteena on, että opiskelija 

● rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeisten käsitteiden ja 
näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodostaa niiden pohjalta kokonaisuuksia 

● hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä innostuu etsimään niihin 
ratkaisuja yksin ja yhteistyössä muiden kanssa 

● hyödyntää eri aloilta hankkimiaan tietoja ja taitoja  
● hakee informaatiota eri lähteistä ja arvioi tietolähteiden luotettavuutta 
● soveltaa osaamistaan ja kehittää tieto- ja viestintäteknologisia taitojaan 

käytännön toiminnassa  
● työskentelee tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmän jäsenenä. 
 

Arviointi 

Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja 
soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä 
kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida 
kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. 
Työskentelyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. 
Opiskelijoille annetaan ohjaavaa palautetta myös vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaidoista sekä työvälineiden käytöstä. Teemaopintojen arvioinnissa 
käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä.  

Kursseista annetaan suoritusmerkintä (S) 
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Valtakunnalliset syventävät kurssit 

 

1. Monitieteinen ajattelu (TO1) 

Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-
alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja 
taiteenalojen välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden 
vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Kurssin aikana 
opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa 
muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia 
ja käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen. Kurssin keskeiset 
sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta. 

 

Ympäristö TO11 

Sisältö: 

Toteutetaan projekti, jossa perehdytään ympäristöongelmiin ja niiden 
ratkaisemiseen sekä ympäristön tutkimiseen. 

Toteutustapa: 

Opiskelijat laativat tutkimussuunnitelman valitsemastaan aiheesta, toteuttavat 
tutkimuksen sekä raportoivat valitsemallaan tavalla tutkimuksen tuloksista. 
 

Maailma nyt TO12 

Sisältö: 

Opiskelija tutustuu siihen, mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. Tietoa syvennetään 
yhdistämällä ilmiöihin ja tapahtumiin erilaisia näkökulmia mm. historiasta, 
biologiasta, maantieteestä, fysiikasta, kielistä, kuvataiteesta ja uskonnoista. 
Opiskelija analysoi nykyajan ilmiöitä ja oppii samalla tiedostamaan erilaisten 
toimijoiden motiiveja ympäristön, maan ja koko maailman kehityksessä. 
Suositeltavia aihealueita ovat globaalit ilmiöt.  

Toteutustapa:  

Opiskelijat seuraavat mm. tiedotusvälineiden ja – kanavien välityksellä ajankohtaisia 
asioita nykypäivän maailmasta. Opiskelijan työskentely edellyttää kurssin alussa 
valittujen teemojen hallitsemisen. Kurssi sisältää esimerkiksi opettajajohtoisia 
opetustuokioita, ryhmätöitä, uutisten analysointia sekä tuotoksia valitusta aiheesta. 
Tuottamistapaan yhdistetään erilaisia tekniikoita, teknologioita ja kieliä.  
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Kieli, kulttuuri ja identiteetti TO13 
 
Sisältö: 
 
Opiskelija laatii tutkielman, jossa hän esittelee valitsemaansa valtiota sen kielen, 
kulttuurin ja identiteetin kannalta (ei siis esittele maantiedettä tai luonnonvaroja) 
 
Opiskelija tutustuu valitsemaansa valtioon ja sen asukkaisiin. Tutkittavia aiheita ovat 
esimerkiksi maan valtakieli ja muut siellä puhuttavat kielet, kielen ja ympäristön 
vaikutus identiteettiin, suomalaisten suhde kyseiseen valtioon ja sen väestöön, 
monikulttuurinen yhteiskunta ja sen haasteet. Tutkimuksessa käyvät ilmi myös ajan 
mittaan tapahtuneet muutokset kulttuurissa. 
 
 
Toteutustapa: 
 
Esitys tai tutkielma, joka muodostuu monista elementeistä, kuten video, 
äänitiedostot, kuvat, kirjoitettu teksti. Toista maata ja kulttuuria on tutkittava ainakin 
kolmesta näkökulmasta.  
 

Spiraali: luonto - matematiikka – taide TO14 

Sisältö: 

Opiskelija perehtyy yhtäläisyyksiin luonnossa tehtyjen havaintojen ja 
matemaattisten mallien välillä ja tutkii niiden ilmenemistä kuvataiteessa, 
arkkitehtuurissa ja tuotesuunnittelussa. Lähtökohtia voi olla esimerkiksi Fibonaccin 
lukujono, kultainen leikkaus, geometria... 

 Toteutustapa: 

Tutkimuksensa pohjalta opiskelija laatii tuotoksen, teoksen tai teossarjan. 
Projektityön esittely voi olla näyttely tai jokin digitaalinen esitysmuoto, kuten video. 

 
Hetkiä elämässä TO15 
 
Sisältö: 
 
Opiskelija tutustuu yhden aikakauden kirjallisuuteen, kuvataiteeseen ja historiaan ja 
osallistuu yhteisen projektin tekemiseen  
 
Toteutustapa: 
 
Ryhmä suunnittelee sovittavalle aikakaudelle sijoittuvan muutaman luvun mittaisen 
tarinan, joka keskittyy yksilön näkökulmaan. Tarinalle tehdään monipuolinen 
kuvitus: esimerkiksi ääntä, liikkuvaa kuvaa, patsaita, piirroksia, runoja tai valokuvia. 
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Opiskelijat tekevät töitä itse tai etsivät ja valitsevat aiheeseen sopivia valmiita 
teoksia. Ryhmän sisällä voidaan tehdä työnjakoa osallistujien kiinnostuksen 
mukaan. Lopputuloksena on esimerkiksi näyttelymuotoinen elämyspolku, jossa 
kävijät kulkevat tarinan läpi. 
 

2. Tutkiva työskentely teknologialla (TO2) 

 

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, 
toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin 
ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai 
muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. 
Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään 
työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai 
useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin. 

 

Arkipäivän teknologiaa TO21 

Sisältö: 

Teknologian käyttö arkipäivän ilmiöiden tutkimisessa. Perehdytään tieteellisen 
tutkimuksen ja dokumentoinnin perusteisiin. 

Toteutustapa: 

Opiskelijat laativat tutkimussuunnitelman, toteuttavat tutkimuksen sekä laativat 
raportin tutkimuksen tuloksista. Opiskelijat esittelevät raporttinsa sopivalla 
yhteistyöaineen tunnilla/tunneilla.  

Tutkimuksessa käytetään esimerkiksi spektroskopian menetelmiä, jolloin voidaan 
mitata muun muassa kasvien hyvinvointia tai erilaisten linssien ja lasien tai 
nesteiden kykyä käsitellä valoa (silmälasit, aurinkolasit, auton tuulilasit, ikkunalasit 
jne.). Tuloksista voidaan johtaa erilaisia käyttösuosituksia. 
 

Elinympäristö TO22 
 
Sisältö: 
 
Kurssilla perehdytään johonkin elinympäristöstä johtuvaan ja ihmisen terveyteen 
vaikuttavaan tekijään. Aiheena voi olla myös ilmastonmuutos ja sen vaikutukset 
ihmiseen, elottomaan ja elolliseen luontoon. 
 
Toteutustapa: 
 
Tutkimussuunnitelman laadinnan jälkeen aiheesta hankitaan tietoa (esim. kyselyt, 
mittaukset) 
kirjalliset lähteet, internet jne.), esitetään tulokset ja pohditaan, mitä tulokset 
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kertovat. Aiheen käsittely, työtavat ja tulosten esitystavat voidaan valita 
aihekohtaisesti. 
 

Avoin aihe TO23 

Sisältö: 
Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden 
opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun 
projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen.  
 
Toteutustapa: 
Hän käyttää siinä hyväkseen tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti. 

 

3.  Osaaminen arjessa (TO3) 

 

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen 
toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen 
käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden 
koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena 
on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää 
työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. 
Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös 
kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai 
osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen. 

 

Opiskelijakuntatoiminta TO31 

Sisältö: 

Kurssin kestää on omien lukio-opintojen ajan eli kolmesta neljään lukuvuotta. 
Osallistuminen opiskelijakuntatoimintaan tarkoittaa Keminmaan lukion yhteisöllisen 
elämän aktiivista rakentamista. Lukion opiskelijakunnan hallitus toimii virallisena 
viestijänä opiskelijoiden ja opettajien välillä. Tämän lisäksi opiskelijakunnan hallitus 
pyrkii lisäämään opiskelijoiden viihtymistä lukiossamme erilaisin keinoin. 

 Toteutustapa: 

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet ovat mukana järjestämässä lukion 
vuodenkiertoon liittyviä juhlia kuten syksyn lakkiaisia, joulu- ja kevätjuhlia. Kurssin 
suorittaminen edellyttää itsenäistä ja innostunutta asennetta yhdessä toimimiseen ja 
tekemällä oppimiseen. 
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Kansainvälisyys TO 32 

Sisältö: 

Opiskelija esittelee valitsemansa kohdemaan lyhyesti. Painopiste on se 
osavaltio/kaupunki, jossa opiskelija viettää vaihto-oppilasvuotensa. Opiskelija 
esitellee esim. vaihto-opiskelijavuoden koulunsa opiskelukulttuuria/tapoja, jotka 
poikkeavat Keminmaan ja Suomen lukioiden maan vastaavista. 

 

Toteutustapa: 

Opiskelija kirjoittaa monipuolisen raportin, esseen tai blogin kohdemaan kielellä. 
Esityksessä tulevat esille esim. maantieteelliset seikat sekä muita tärkeitä 
kohdemaata kuvaavia asioita. Palattuaan vaihdosta opiskelija esittää ko. tuotoksen 
esim. ryhmätuokiossa/suuremmalle yleisölle esim. ryhmälleen. Tuotos tehdään 
kokonaan kohdemaan kielellä. 

 
 
Liikennekasvatuskurssi TO33 
 
Sisältö: 
 
Opiskelija suorittaa ajokorttia varten vaadittavan liikennekasvatuksen teoreettisen 
osan ja vähintään B-ajokortin. 
 
Toteutustapa: 
Opiskelija toimittaa koululle katsastusviranomaisen tai poliisin myöntämän 
todistuksen kuljettajantutkinnon suorittamisesta. 

 

LukioTET TO34 

Sisältö: 

Lukiolaisen TETin tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus tutustua 
työelämään. Työpaikalla opiskelija tutustuu työn vaiheisiin, havainnoi, tarkkailee ja 
keskustelee työpaikan henkilökunnan kanssa työn sisällöistä ja sen vaatimasta 
koulutuksesta yms. asiaan liittyvästä. Tutustumispaikan on liityttävä ajateltuihin 
jatko-opintoihin.  

Toteutustapa: 

Opiskelija käy lukion aikana tutustumassa 2-4 päivää itse hakemaansa työpaikkaan.  
Opiskelija tekee sopimuksen TETistä työnantajan kanssa. Opinto-ohjaaja hyväksyy 
TET paikan ja opiskelija laatii tutustumisesta raportin annettujen ohjeiden mukaan. 

 


