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PALAA ALKUUN TÄSTÄ 

Äidinkieli 

Pakolliset kurssit 

ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus  

Kurssin sisältöjä: 

• oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana  
• tekstin käsite ja tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit ja niiden 

yhdistelmät  
• tekstikokonaisuuden rakentuminen, tekstien tavoitteen, kontekstin, sisällön, rakenteen ja 

näkökulmien erittely sekä tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun   

• tekstien monimuotoisuus, erityisesti mediatekstit ja kuvat mediassa  

• tekstien moniäänisyys   
• proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja novellien analyysi   
• tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, lähdeviittaukset 51   
• tekstien referointi, kommentointi ja aineiston pohjalta kirjoittaminen sekä yhdessä kirjoittaminen  
• ryhmäviestintätaidot ja ryhmädynamiikka tavoitteellisessa ryhmäkeskustelussa.  

Kurssilla luetaan kokonaisteos ja tehdään aineistokirjoitelma.  

ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti  
Kurssin sisältöjä: 

• kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa   

• kielen rakenteiden ja muiden merkityksiä rakentavien ilmaisutapojen analyysi, kielen metaforisuus   

• suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu ja muuttuminen, kirjakielen normit, 

kehittäminen ja ohjailu, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, 

monikielisyys, kielten elinvoimaisuus   

• kurssin teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä   

• kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkö- kulman valinta, jäsentely, 

palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely   

• informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen sekä palautteen antaminen ja 

vastaanottaminen.  

Kurssilla luetaan kokonaisteos. 

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa  
Kurssin sisältöjä: 

• kaunokirjallisuuden lajit sekä niiden moninaisuus ja muuttuvuus   

• monitulkintaisuus, kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kaunokirjallisuudessa ja omissa 

teksteissä   

• proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta, erityisesti näytelmien ja runojen analyysi   

• monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua, esimerkiksi teatterin, elokuvan ja 

taidekuvien erittelyä ja tulkintaa  

• kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen   

• tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen 

näkökulmasta. 

Kurssilla luetaan kaksi kokonaisteosta. Kulttuurikäynti.  

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen  
Kurssin sisältöjä: 
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• vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot  

• vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot   

• tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, tiedon- ja tieteenalojen 

puhetavat ja näkökulmat, tiedonhankinta ja -hallinta, viestinnän eettisyys   

• sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeudet, mediakritiikki   

• kantaa ottavan ja vaikuttavan kauno- ja tietokirjallisuuden keinoja ja lajeja – argumentointitaidot, 

kantaa ottavien kirjoitusten ja puheenvuorojen harjoittelu. 

Kurssilla luetaan kokonaisteos.  

ÄI5 Teksti ja konteksti  
Kurssin sisältöjä: 

• tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä tekstin 

ilmestymisajankohdan että nykyajan kontekstissa  

• tyylin vaikutus tekstiin ja kielenhuoltoa tyylin näkökulmasta   

• suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia  

• kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä, esimerkiksi puheenvuoro, draama, essee.   

Kurssilla luetaan kaksi kokonaisteosta.  

ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset 
Kurssin sisältöjä: 

• ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiötä, esimerkiksi kielen ja tekstien muuttuminen digitaalisissa 

ympäristöissä, kieli ja identiteetti  

• monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, mediatekstit, elokuva, kuvat  

• kertomukset ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, 

intertekstuaalisuus, kuten myytit ja klassikot nykykulttuurissa  

• nykyteosten käsittelyä, puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin teemoista sekä kielenhuoltoa  

• dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, myös verkossa.  

Kurssilla luetaan kokonaisteos ja harjoitellaan äidinkielen ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä.  

Syventävät kurssit 

ÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen 
Kurssin sisältöjä: 

• vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden osatekijät ja ominaispiirteet   

• puhuttujen tekstien erittely, tulkinta, arviointi   

• kielellinen ja ei-kielellinen viestintä   

• arjen vuorovaikutustilanteet   

• esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja 

menettelytavat sekä argumentointitaidot niissä   

• esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu  

Kurssilla tehdään monenlaisia vuorovaikutusharjoituksia.  

ÄI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen 
Kurssin sisältöjä: 
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• kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen ja viimeistely palautteen perusteella sekä 

yhdessä kirjoittaminen, tekstien jakaminen  

• tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja eheyden harjoittelua sekä kielenhuoltoa   

• kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta, kuten fiktiivisten ja faktatekstien sekä 

monimuotoisten tekstien pohjalta mediatekstien tuottamista ja analyysia   

Kurssilla luetaan tai katsotaan yksi kokonaisteos.  

ÄI9 Lukutaitojen syventäminen 
Kurssin sisältöjä: 

• tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö 

tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa   

• fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista   

• tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, romaanien, novellien, tietokirjojen ja 

oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminen 

Soveltavat kurssit 

ÄI10 Projektikurssi  
Kurssi toteutetaan vaihtelevin tavoin. Kurssin aikana voidaan valmistaa esimerkiksi jokin näyttely, kirjallinen 

tuotos tai esitys. Kurssin sisällöt vaihtelevat projektin mukaan. 

ÄI11 Kielenhuolto  
Kurssilla opiskelija työskentelee kirjoitetun yleiskielen parissa monipuolisesti. Opiskelija kertaa suomen 

kielen kieliopin siltä osin kuin se kielenhuollon kannalta on tarpeen, tutustuu kielenhuollon periaatteisiin 

sekä opiskelee keskeisiä kielenhuollon käytänteitä. Opiskelija tottuu tarkastelemaan oman tekstinsä kieltä 

ja huoltamaan sitä.  

ÄI17 Kirjallinen ilmaisu  
Kurssilla harjoitellaan yhdessä sovitusti erilaisia tekstilajeja ja kirjoittamisen muotoja, esimerkiksi 

kaunokirjallisia tekstejä, esseitä sekä erilaisia mediatekstejä. Ryhmän jäsenet lukevat kurssin aikana 

toistensa tekstejä ja antavat niistä toisilleen palautetta. Kurssin aikana voidaan lukea esimerkiksi aiheeseen 

liittyvää kirjallisuutta ja ajankohtaisia mediatekstejä. Tällä kurssilla voi syventää ja laajentaa itseään 

kiinnostavien tekstien tuntemusta. Kurssilla kirjoitettuja tekstejä voidaan julkaista esimerkiksi koulun 

omassa lehdessä tai muulla sopivalla tavalla.   
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Suomi toisena kielenä 

Pakolliset kurssit 

S21 Tekstit ja vuorovaikutus 
Kurssin sisältöjä: 

• lukion opiskelukulttuuri ja suomen kielen opiskelutekniikka sekä lukio-koulutuksen edellyttämiä 

viestintätaitoja puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana   

• tekstin käsite ja tekstilajit (kertovat, kuvaavat, ohjaavat ja pohtivat tekstit) sekä erilaisten tekstien 

kielen ja sisällön havainnointia   

• tekstikokonaisuuden rakentuminen, kirjoitusprosessi ja lukustrategiat   

• erilaiset vuorovaikutustilanteet ja niissä kommunikointiin tarvittavaa sanastoa   

• yleiskielen ja puhekielen eroavaisuuksia, kielen rekisterit ja erilaiset kielimuodot, suomen kielen 

sananmuodostuskeinot   

• tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, lähdeviittaukset   

• suomen kielen keskeisten rakenteiden kertaus   

• virke, lause, sanaluokat, verbi, predikaatti, aikamuodot, tapaluokat   

S22 Kieli, kulttuuri ja identiteetti 
Kurssin sisältöjä: 

• kielen, vuorovaikutuksen, kirjallisuuden, kulttuurin ja median merkitys  

• eri tekstilajien hallinnan syventäminen  

• lauseen rakenne (subjekti, predikaatti, objekti, kongruenssi) ja lause-tyypit sekä erilaisten lauseiden 

tehtävät  

• suomen kielen vertailu omaan äidinkieleen ja muihin kieliin, Suomen kielellinen ja kulttuurinen 

moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys   

• suomen kielen ominaispiirteet, kielen vaihtelu ja kielen kuvallisuus   

• kielen rakenteiden vakiinnuttaminen ja kielenhuoltoa: muun muassa rektio, lauseiden ja 

kappaleiden sidosteisuus  

• aineiston pohjalta kirjoittaminen ja kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja 

näkökulman valinta, jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin 

hionta, otsikointi ja viimeistely  

• kuullun ymmärtämisen ja oman viestimisen harjoittelua  

• informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, havainnollinen esittäminen ja 

arviointi sekä palautteen antamisen ja vastaanottamisen harjoittelua  

Kurssilla luetaan kokonaisteos. Tehdään aineistokirjoitelma. 

S23 Kirjallisuuden ja keinoja tulkintaa  
Kurssin sisältöjä: 

• yleiskuva suomalaisesta kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista  

• kaunokirjallisuuden lajit ja niiden ominaispiirteitä  

• kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kirjallisuudessa  

• proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta suullisesti ja kirjallisesti, myös verkossa  

• suomalaisen kirjallisuuden keskeinen teos  

• tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen ja -

ilmiöiden näkökulmasta  
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• viestien tulkitsemista ja tuottamista  

• kielen rakenteiden vakiinnuttaminen ja kielenhuoltoa: muun muassa pronominit, konjunktiot   

Kurssilla luetaan kokonaisteos.  

S24 Tekstit ja vaikuttaminen  
Kurssin sisältöjä: 

• kantaa ottavat tekstit, argumentaatio ja retoriikka  

• asiatekstin analysointi- ja tulkintaharjoituksia, tiedon- ja tieteenalojen  

• puhetavat ja näkökulmat, esimerkiksi virallinen ja epävirallinen viestintä, käsitteellinen ja 

konkreettinen kielenkäyttö ja lukion eri oppiaineiden kielenkäyttötapoja  

• vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot  

• argumentoinnin keinot ja retoriset keinot, huumori, vaikuttaminen arjen vuorovaikutussuhteissa  

• kaunokirjallisuus ja media (myös sosiaalinen media) vaikuttajana  

• perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kirjallisesti  

• ryhmäkeskustelutehtäviä sekä muita kommunikointiharjoituksia  

• sananvapaus, sensuuri, tekijänoikeudet  

• nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua, rektio 

Kurssilla luetaan kokonaisteos.  

S25 Teksti ja konteksti  
Kurssin sisältöjä: 

• tyylin aineksien vaikutus tekstiin  

• abstraktin ja konkreettisen kielenkäytön sekä yleiskielen ja puhekielen erot  

• tietokirjallisuus, etenkin essee, verkkotekstit ja multimodaaliset tekstilajit  

• eläytyvää kirjoittamista ja kirjoittamista kirjallisuuden pohjalta  

• kielenhuoltoa erityisesti tyylin näkökulmasta  

• suullinen esitys, esimerkiksi esitelmä, puheenvuoro, draama, paneeli, keskustelu  

• kielitilanteiden vaihtelu ja puheen variaatio 

Kurssilla luetaan kokonaisteos.  

S26 Nykykulttuuri ja kertomukset  
Kurssin sisältöjä: 

• tekstien ajankohtaiset lajit ja mediatekstit  

• kertomukset mediassa, elokuvissa ja tv-sarjoissa (myytit, klassikot, tarinallistaminen)   

• kielenhuollon kertausta, sanaston laajentamista ja vaikeita kielen rakenteita  

• luetun ymmärtämistä, tekstien selittämistä, kirjoitelmia  

• erilaisten vuorovaikutustilanteiden harjoittelua  

• suomalaista nykykirjallisuutta, kuten novelleja, lyhytproosaa, runoja, romaanikatkelmia sekä 

kokonaisteos  

Kurssilla luetaan kokonaisteos.  

Syventävät kurssit 

S27 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen  
Kurssilla tehdään monenlaisia vuorovaikutusharjoituksia.  
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S28 Kirjoittamistaitojen syventäminen  
Kurssi valmentaa yo-kokeeseen!  

Soveltavat kurssit 

S210 Projektikurssi  
Kurssin sisällöt vaihtelevat projektin mukaan.   

S211 Kielenhuolto  
Kurssilla opiskelija työskentelee kirjoitetun yleiskielen parissa. Opiskelija kertaa suomen kielen kielioppia, 

varsinkin syntaksia. Kurssilla kerrataan kielenhuollon perusasioita, esimerkiksi yhdyssanat, isot ja pienet 

alkukirjaimet, kongruenssi ja välimerkit. Opiskelija tottuu tarkastelemaan oman tekstinsä kieltä ja 

huoltamaan sitä.   
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Englanti, A-oppimäärä 

Pakolliset kurssit 

ENA01 Englannin kieli ja maailmani 
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.   

Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä 

kielitaitoa kulttuurien välisessä kommunikaatiossa.  

ENA02 Ihminen verkostoissa 
Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista 

hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja 

hyvinvoinnille. Kurssilla tehdään mm. suullinen esitelmä. 

ENA03 Kulttuuri-ilmiöitä 
Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta. Kurssilla 

tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Kurssilla luetaan 

englanninkielinen romaani ja tuotetaan laajahko portfolio.  

ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 
Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt ja aktiivinen kansalaisuus. Pohditaan myös 

yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja 

vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.   

ENA05 Tiede ja tulevaisuus 
Kurssin aihepiirinä ovat erilaiset tulevaisuudenvisiot erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista 

sekä englannin kielen asema kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Kurssilla syvennetään luetun 

ymmärtämistä ja tekstin tuottamista eri tiedon- ja tieteenaloista. Jaetaan omia tietoon tai mielipiteeseen 

perustuvia näkökantoja. Kurssilla toteutetaan tieteeseen liittyvä projektityö.  

ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo 
Kurssin aihepiireinä ovat jatko-opinnot, urasuunnitelmat ja työelämä myös kansainvälisesti. Käsitellään 

talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia 

talouden ilmiöitä. Kurssilla kirjoitetaan mm. työnhakuun liittyviä tekstejä ja harjoitellaan työnhakutilanteita 

käytännössä. 

Syventävät kurssit 

ENA07 Kestävä elämäntapa 
Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien aiheiden käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri 

tekstilajien tekstejä myös vaativista aiheista. Kurssilla kerrataan aiempien kurssien kielioppia. 

ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen 
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. 

Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. 

Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä. Kurssin suorittamisesta saa 

myös Opetushallituksen myöntämän todistuksen suullisesta kielitaidosta. Kurssin työskentely on 

pääasiallisesti suullista ja kurssilla on myös suullinen koe.  
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Soveltavat kurssit 

ENA09 Sales and marketing / YH05 

• Markkinointi: markkinoinnin keinot, somemarkkinointi, brändäys, presentaatio, oman osaamisen 
markkinointi työnhaussa  

• Myynti: ratkaisumyynti, osto- ja myyntiprosessin vaiheet, asiakastapaamiset, myynnin välineet, 
verkkokauppa  

• Työelämästä nousevien ja yritysten esittämien ongelmien ratkaisemista  

• Sähköiset tehtävät itsenäisesti, ryhmissä ja yhdessä  

• Työelämävieraat ja -vierailut  

ENA10 Kertauskurssi 
Kurssilla käytetään monipuolisesti hyväksi opittua kielitaitoa sekä kerrataan ja syvennetään sitä edelleen 

runsaan, erityyppisistä lähteistä peräisin olevan autenttisen materiaalin ja opiskelijoiden tarpeista lähtevien 

työtehtävien avulla. Perehdytään ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppeihin ja harjoitellaan niissä tarvittavia 

strategioita.     

ENA11 Nivelkurssi 
Kurssi on tarkoitettu erityisesti lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joilla on vaikeuksia englannin 

kielen opiskelussa. Kerrataan ja vankennetaan kielen eri osa-alueiden hallintaa opiskelijan tarpeiden 

mukaan. Kurssilla opitaan ymmärtämään tekstejä sekä lukemalla että kuuntelemalla ja työskennellään 

itsenäisesti, parin kanssa tai pienryhmissä.  

ENA12 Working English (Business English) 
Kurssilla kartutetaan työelämään liittyvää osaamista erityyppisiä harjoituksia hyödyntäen. Huomiota 

kiinnitetään myös kulttuurieroihin työelämässä. Kurssilla harjoitellaan suullisesti ja 

kirjallisesti työnhakuprosessin eri vaiheita, puhelinkeskusteluja, asiakaspalvelutilanteita sekä muodollista 

että epämuodollista kirjeenvaihtoa ja tutustutaan kokoustekniikan perusteisiin englannin kielellä. 

ENA13 Academic English 
Kurssilla vahvistetaan kielen eri osa-alueita: kuuntelu, lukeminen, kirjoittaminen ja puhuminen sekä 

yleisellä että akateemisella tasolla.  Kurssin päätteeksi opiskelija voi halutessaan osallistua hänelle 

maksulliseen kansainväliseen IELTS-kielikokeeseen, joka järjestetään FINNBRIT-yhdistyksen toimesta. 

Kokeesta saatavaa todistusta voi käyttää joko työn tai yliopistotasoisen opiskelupaikan hakemiseen 

englanninkielisessä maassa. Kurssin suorittaminen ei edellytä osallistumista kielikokeeseen. 

ENA14 English Literature 
Kurssilla käsitellään englantilaista kirjallisuutta laajasti kirjallisuuden historian ja teorian kautta. Tutustutaan 

eri aikakausien kirjailijoihin ja tyylilajeihin. Kurssi koostuu luennoista, yhteisistä analyysi- ja lukutunneista 

sekä opiskelijoiden esityksistä. Opiskelija tutustuu vähintään yhteen englantilaiseen kirjailijaan tai 

aikakauteen ja pitää laajan suullisen esitelmän aiheesta sekä kirjoittaa laajahkon analysoivan ja tutkivan 

esseen valitsemastaan kirjasta ja kirjailijasta. 

ENA15 Drama in English 
Kurssilla tehdään runsaasti erilaisia harjoituksia, kuten ryhmäytymis-, äänenkäyttö-, tunnetila-, aisti-, keho-, 

liike- ja statusharjoituksia. Kurssin sisältö muokkautuu osin opiskelijoista nousevien tarpeiden 

mukaan. Työmuotoina käytetään improvisaatiota, tarinankerrontaa, kirjoittamista ja mahdollisesti myös 

naamioteatteria ja pienoisdraamaa. Kurssilla työskennellään sekä yksin, pareittain että ryhmissä.   

ENA16 Tudor England 
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita historiasta ja jotka haluavat syventää 

englanninkielen osaamistaan hauskalla ja opiskelijalähtöisellä tavalla. Kurssilla tarkastellaan 1500- ja 1600-
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lukujen Tudorien Englantia, lähinnä Henrik VIII:n ja Elizabeth I:n hallituskautta eri näkökulmista. Opiskelijan 

on mahdollista tutkia aikakautta politiikan, kulttuurin, uskonnon, kansanelämän tai hallitsijoiden 

henkilöiden kautta.   

ENA17 Legends of the Silver Screen 
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi romanttisesta 

komediasta/draamasta/actionista ja sen analysoimisesta. Kurssilla käsitellään valitun elokuvagenren 

taustaa ja elokuvien rakennetta suullisesti, kirjallisesti ja draaman keinoin.  Elokuvia analysoidaan ja 

kiinnitetään huomiota esimerkiksi elokuvien historiallisiin ja yhteiskunnallisiin taustoihin. Elokuvia 

katsotaan kriittisesti ja tehdään havaintoja esimerkiksi niiden piiloviesteistä. Kurssilla tutustutaan myös 

genren historiaan ja tutkimukseen. Keskeisiä työtapoja voivat olla: elokuva-analyysi, keskustelu, kirjalliset 

tuotokset, sekä draamatyöskentely. 

ENA18 Death on High Street 
Kurssilla opiskelijat pääsevät tutkimaan yhtä kuolemantapausta. Tarina kuljettaa opiskelijat läpi kurssin ja 

pala palalta mysteeri alkaa selvitä. Kurssilla työskennellään pelkästään englannin kielellä erilaisissa ryhmissä 

sekä yksin. Lähtökohtana opetukselle on opiskelijoiden aiempi osaaminen ja sen hyödyntäminen asioiden 

syventämisessä. Kurssilla keskitytään rakenteisiin, jotka ovat opiskelijoille yleensä haasteellisia.  

ENA19 Johdatus yleiseen kielitieteeseen 
Kurssilla tutustutaan muutamiin keskeisiin kielitieteen osa-alueisiin. Opiskelijat saavat käsityksen 

kielitieteestä ja hyvän pohjan kielten jatko-opiskeluun. Kurssi voi auttaa opiskelijaa valmentautumaan 

yliopistojen humanistisen tiedekunnan pääsykokeisiin. Kurssi koostuu suurimmaksi osaksi luennoista ja 

näihin liittyvistä harjoituksista.  
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Ruotsi, A-oppimäärä 
RUA1 Ruotsinkielinen maailmani 
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita 

sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielen-opiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita ruotsin kielen opiskelulle 

ja etsitään autenttisia ruotsinkielisiä kielenkäyttöympäristöjä sekä keinoja oman ja yhteisen osaamisen 

kehittämiseksi. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin, harrastuksiin, kiinnostuksen 

kohteisiin ja kielenkäyttötarpeisiin.   

RUA02 Ihminen verkostoissa 
Kurssilla syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. 

Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista 

hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 

hyvinvoinnille.   

RUA03 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä 
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien 

tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiirinä ovat erilaiset kulttuuriset 

ilmiöt, ruotsinkieliset mediat sekä luova toiminta. 

RUA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma  
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta 

ruotsin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin pohjoismaisen 

hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja 

toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia 

kansalaisyhteiskunnassa.   

RUA05 Tiede ja tulevaisuus  
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa 

opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai 

mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja 

digitalisaation näkökulmista. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. 

RUA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo  
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 ruotsin kielellä myös muualla kuin Suomessa. Käsitellään 

talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia 

talouden ilmiöitä.   

RUA7 Kestävä elämäntapa  
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja 

erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, 

kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien 

teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan 

näkökulmista ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.   

RUA 8 Viesti ja vaikuta puhuen  
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. 

Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. 
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Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään 

opiskelijoiden tarpeiden mukaan.   

RUA10 Kertauskurssi 
Kurssilla syvennetään jo saavutettua kielitaitoa eri lähteistä peräisin olevan autenttisen materiaalin ja 

opiskelijoiden tarpeista lähtevien työtehtävien avulla. Perehdytään ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppeihin 

ja harjoitellaan niissä tarvittavia strategioita.   

RUA11 Att skriva på svenska  
Kurssilla kirjoitetaan monenlaisia tekstejä ruotsiksi sekä suomennetaan ruotsinkielistä materiaalia. 

Pääpaino on kirjoittamisen oppisella ja omien oppimisstrategioiden kehittämisellä. Kurssi sopii kaikille 

lukion opiskelijoille, myös abiturienteille, koska tällä kurssilla käsitellään ylioppilaskirjoitusten arviointia ja 

harjoitellaan ylioppilasaineiden kirjoittamista. Kurssi toteutetaan portfoliomenetelmällä ja opiskelussa 

hyödynnetään tietotekniikkaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia prosessikirjoittamisen tukena. Opetus on 

sekä lähiopetusta oppitunnilla että verkkotehtäviä.  
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Saksa, A-oppimäärä 
SAA01 Kieli ja maailmani 
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.   

Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, saksan kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa 

kulttuurien välisessä kommunikaatiossa.  

SAA02 Ihminen verkostoissa  
Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista 

hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja 

hyvinvoinnille. Kielitaitoa vahvistetaan monipuolisilla työtavoilla esimerkiksi yksilöllisesti 

verkkoympäristössä, pari- ja ryhmätöillä.  

SAA03 Kulttuuri-ilmiöitä 
Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, saksankieliset mediat sekä luova toiminta. Kurssilla 

tehdään eri tekstilajien tuotoksia kuten elokuva- ja kirja-arvioita ja luovaa kirjoittamista ja tuotokset 

kootaan portfolioksi.  

SAA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma  
Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt ja aktiivinen kansalaisuus. Pohditaan myös 

yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja 

vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä 

lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta saksan kielellä.   

SAA05 Tiede ja tulevaisuus  
Kurssin aihepiirinä ovat erilaiset tulevaisuudenvisiot erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista 

sekä saksan kielen asema kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Kurssilla syvennetään luetun 

ymmärtämistä ja tekstin tuottamista. Jaetaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia 

näkökantoja. Kurssilla toteutetaan tieteeseen liittyvä pieni projektityö.  

SAA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo  
Kurssin aihepiireinä ovat jatko-opinnot, urasuunnitelmat ja työelämä myös kansainvälisesti. Käsitellään 

talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia 

talouden ilmiöitä. Kurssilla kirjoitetaan mm. työnhakuun liittyviä tekstejä ja harjoitellaan työnhakutilanteita 

käytännössä. 

SAA07 Kestävä elämäntapa  
Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien aiheiden käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri 

tekstilajien tekstejä myös vaativammista aiheista. Kurssilla kerrataan aiempien kurssien kielioppia. 

SAA08 Viesti ja vaikuta puhuen 
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. 

Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. 

Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä.  

Kurssin suorittamisesta saa myös Opetushallituksen myöntämän todistuksen suullisesta kielitaidosta.  

SAA10 Kertauskurssi  
Kurssilla käytetään monipuolisesti hyväksi opittua kielitaitoa sekä kerrataan ja syvennetään sitä edelleen 

runsaan, erityyppisistä lähteistä peräisin olevan autenttisen materiaalin ja opiskelijoiden tarpeista lähtevien 
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työtehtävien avulla. Perehdytään ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppeihin ja harjoitellaan niissä tarvittavia 

strategioita.     

SAA14 Yhteistyöprojekti saksalaisen koulun kanssa  
Yhteistyössä kurssilaisten sekä saksalaisen yhteistyökoulun kanssa sovitaan kullakin kerralla käytettävistä 

yhteistyön sisällöistä ja muodoista.  Toteutetaan molemmissa maissa tapahtuva noin viikon pituinen 

opiskelijavaihto. Opiskelijat tutustuvat vaihtopariinsa sähköisten viestintäkanavien kautta ja kirjoittavat 

esittelyjä itsestään, koulustaan, paikkakunnastaan jne. Sovitaan yhteistyöprojektin aihe ja työskennellään 

sekä jaetaan tuotokset verkossa. Järjestetään joka toinen lukuvuosi. 
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Ranska, A-oppimäärä 

Pakolliset kurssit 

RAA01 Kieli ja maailmani   
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin. Kurssilla 

pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, ranskan kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa 

kulttuurien välisessä kommunikaatiossa.  

RAA02 Ihminen verkostoissa  
Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista 

hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.  

RAA03 Kulttuuri-ilmiöitä 
Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, ranskankieliset mediat sekä luova toiminta. Kurssilla 

tehdään eri tekstilajien tuotoksia kuten elokuva- ja kirja-arvioita ja luovaa kirjoittamista.   

RAA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma   
Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt ja aktiivinen kansalaisuus. Pohditaan myös 

yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja 

vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä 

lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta ranskan kielellä.   

RAA5 Tiede ja tulevaisuus   
Kurssin aihepiirinä ovat erilaiset tulevaisuudenvisiot erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista 

sekä ranskan kielen asema kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Kurssilla syvennetään luetun 

ymmärtämistä ja tekstin tuottamista. Jaetaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja.  

RAA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo  
Kurssin aihepiireinä ovat jatko-opinnot, urasuunnitelmat ja työelämä myös kansainvälisesti. Käsitellään 

talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia 

talouden ilmiöitä. 

Syventävät kurssit 

RAA7 Kestävä elämäntapa  
Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien aiheiden käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri 

tekstilajien tekstejä myös vaativammista aiheista. Kurssilla kerrataan aiempien kurssien kielioppia.  

RAA8 Viesti ja vaikuta puhuen   
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. 

Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. 

Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä.  

Kurssin suorittamisesta saa myös Opetushallituksen myöntämän todistuksen suullisesta 

kielitaidosta. Kurssin työskentely on pääasiallisesti suullista ja kurssilla on myös suullinen koe.  
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Venäjä, A-oppimäärä 

Pakolliset kurssit 

VEA01 Kieli ja maailmani   
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin. Kurssilla 

pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, venäjän kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa 

kulttuurien välisessä kommunikaatiossa. 

VEA02 Ihminen verkostoissa 
Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista 

hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

VEA03 Kulttuuri-ilmiöitä 
Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, venäjänkieliset mediat sekä luova toiminta.   

VEA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma   
Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt ja aktiivinen kansalaisuus. Pohditaan myös 

yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja 

vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.   

VEA05 Tiede ja tulevaisuus 
Kurssin aihepiirinä ovat erilaiset tulevaisuudenvisiot erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista 

sekä venäjän kielen asema kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. 

VEA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo   
Kurssin aihepiireinä ovat jatko-opinnot, urasuunnitelmat ja työelämä myös kansainvälisesti. Käsitellään 

talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia 

talouden ilmiöitä. 

Syventävät kurssit 

VEA07 Kestävä elämäntapa 
Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien aiheiden käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. 

VEA08 Viesti ja vaikuta puhuen 
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. 

Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. 

Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä. 

Soveltavat kurssit 

VEA9 Projektikurssi   
Kurssilla opiskelija tekee kielen eri osa-alueita hyödyntäen projektin, jolla on suunnitelma, aikataulu, 

toteutus ja arviointi.   

VEA10 Kertauskurssi   

VEA11 Venäjän työelämän ja kulttuurin kurssi 
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja kulttuurin välittäjänä. Tutustutaan 

tekstilajeihin, joita opiskelijat tulevat kohtaamaan venäjänkielisessä työelämässä ja kulttuuriympäristössä. 
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Espanja, A-oppimäärä 
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B1 Ruotsi 

Pakolliset kurssit 

RUB101 Minun ruotsini 
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita 

sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielen-opiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja 

etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa 

elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä 

vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin 

käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.   

RUB102 Hyvinvointi ja ihmissuhteet 
Kurssilla harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. 

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.   

RUB103 Kulttuuri ja mediat 
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.    

RUB104 Monenlaiset elinympäristömme 
Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita 

tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta. Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja 

tuottamista 

RUB105 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi 
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. 

Syventävät kurssit 

RUB106 Viesti ja vaikuta puhuen 
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. 

Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. 

Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään 

opiskelijoiden tarpeiden mukaan.   

RUB107 Kestävä elämäntapa 
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja 

erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, 

kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien 

teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan 

näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.   
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Soveltavat kurssit 

RUB19 Kertauskurssi 
Kurssilla syvennetään jo saavutettua kielitaitoa eri lähteistä peräisin olevan autenttisen materiaalin ja 

opiskelijoiden tarpeista lähtevien työtehtävien avulla. Perehdytään ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppeihin 

ja harjoitellaan niissä tarvittavia strategioita.   

RUB111 Att skriva på svenska 
Kurssilla kirjoitetaan monenlaisia tekstejä ruotsiksi sekä suomennetaan ruotsinkielistä materiaalia. 

Pääpaino on kirjoittamisen oppisella ja omien oppimisstrategioiden kehittämisellä. Kurssi sopii kaikille 

lukion opiskelijoille, myös abiturienteille, koska tällä kurssilla käsitellään ylioppilaskirjoitusten arviointia ja 

harjoitellaan ylioppilasaineiden kirjoittamista. Kurssi toteutetaan portfoliomenetelmällä ja opiskelussa 

hyödynnetään tietotekniikkaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia prosessikirjoittamisen tukena. Opetus on 

sekä lähiopetusta oppitunnilla että verkkotehtäviä.  

RUB14 Monenlaiset elinympäristömme 
Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti 

moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten 

näkökulmasta.  

RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi 
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. 
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B2-kielet 

Saksa 

Ranska 
 



20 
 

PALAA ALKUUN TÄSTÄ 

B3-kielet 

Espanja, italia, japani, ranska, saksa, venäjä, kiina, arabia 

B301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen  
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.   

B302 Matkalla maailmalla 
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa 

ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden 

viestintästrategioiden käyttöä.   

B303 Elämän tärkeitä asioita  
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät 

nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan 

viettoon ja harrastuksiin  

B304 Monenlaista elämää/Kulttuurikohtaamisia (JPB304) 
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan 

pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa 

Suomessa ja ulkomailla.  

B305 Hyvinvointi ja huolenpito  
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana 

kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä 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.  

B306 Kulttuuri ja mediat  
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja 

medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.   

B307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus 
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, 

myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.  

B308 Yhteinen maapallomme   
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, 

erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.  

Latina, B3 

LAB301 Ikkunat auki antiikkiin  
Antiikin Italiaa ja roomalaisia sekä latinan kieltä lähestytään nykyajan näkö- kulmasta. Perehdytään latinan 

kielen vaiheisiin.  

LAB302 Antiikin elämää 
Tutustutaan yksityiseen ja julkiseen elämään sekä työntekoon antiikin aikaisessa kaupungissa.   



21 
 

PALAA ALKUUN TÄSTÄ 

LAB303 Tietoa, taitoa ja taruperintöä  
Tutustutaan roomalaisten harrastuksiin, roomalaisnuorten kasvatukseen ja koulunkäyntiin sekä antiikin 

kreikkalais-roomalaiseen tarustoon.  

LAB304 Rooman historian vaiheita  
Tutustutaan pääpiirteittäin Rooman varhaishistoriaan ja siihen liittyviin taruihin, Rooman historian 

käännekohtiin ja Rooman kehittymiseen maailmanvallaksi.   

LAB305 Merkittäviä roomalaisia   
Tutustutaan joihinkin Rooman historian kannalta merkittäviin henkilöihin.   

LAB306 Kulttuuriperintömme   
Tutustutaan antiikin kulttuurin eri alueisiin ja tarkastellaan niiden merkitystä kulttuuriperinnössämme.  
LAB307 Viestejä menneisyydestä  
Tarkastellaan antiikin kirjallisuuteen liittyviä tekstejä viestinnän näkökulmasta. Tutkitaan, mitä tekstit voivat 

kertoa roomalaisten elämästä ja suhtautumisesta elämän eri ilmiöihin.   

LAB308 Latinaa kautta vuosisatojen    
Tutkitaan muokattujen tekstien ja helppojen autenttisten tekstinäytteiden avulla, miten latinaa on käytetty 

eri aikoina myöhäisantiikista meidän päiviimme asti.   
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Muut kielet 

Unkari 
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Matematiikka  
MAY1 Luvut ja lukujonot  

Pitkän matematiikan pakolliset kurssit 

MAA02 Polynomifunktiot ja yhtälöt 

• polynomien tulo ja muotoa (𝑎 + 𝑏) , 𝑛 ≤ 3, 𝑛 ∈ ℕ olevat binomikaavat   

• 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen  

• 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin   

• polynomifunktio   

• polynomiyhtälöitä   

• polynomiepäyhtälön ratkaiseminen  

MAA03 Geometria 

• 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 

MAA04 Vektorit 

• vektoreiden perusominaisuudet   

• vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla   

• koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo   

• yhtälöryhmän ratkaiseminen   

• suorat ja tasot avaruudessa  

MAA05 Analyyttinen geometria 

• pistejoukon yhtälö   

• suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt   

• itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen  

• pisteen etäisyys suorasta   

MAA06 Derivaatta 

• rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö   

• funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta   

• polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen   

• polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen  

MAA07 Trigonometriset funktiot 

• suunnattu kulma ja radiaani   

• trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen   

• trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen   

• yhdistetyn funktion derivaatta   

• trigonometristen funktioiden derivaatat  

MAA08 Juuri- ja logaritmifunktiot 

• potenssien laskusäännöt   

• juurifunktiot ja -yhtälöt   

• eksponenttifunktiot ja -yhtälöt   

• logaritmifunktiot ja -yhtälöt   
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• juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat  

MAA09 Integraalilaskenta 

• integraalifunktio   

• alkeisfunktioiden integraalifunktiot   

• määrätty integraali   

• pinta-alan ja tilavuuden laskeminen  

MAA10 Todennäköisyys ja tilastot 

• diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma   

• jakauman tunnusluvut   

• klassinen ja tilastollinen todennäköisyys  

• kombinatoriikka   

• todennäköisyyksien laskusäännöt   

• diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma   

• diskreetin jakauman odotusarvo   

• normaalijakauma  

Pitkän matematiikan syventävät kurssit 

MAA11 Lukuteoria ja todistaminen 

• konnektiivit ja totuusarvot   

• geometrinen todistaminen   

• suora, käänteinen ja ristiriitatodistus   

• induktiotodistus   

• kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö   

• Eukleideen algoritmi   

• alkuluvut ja Eratostheneen seula   

• aritmetiikan peruslause   

• kokonaislukujen kongruenssi   

MAA12 Algoritmit matematiikassa 
• iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä   

• polynomien jakoalgoritmi  

• polynomien jakoyhtälö   

• Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunnikassääntö ja Simpsonin sääntö  

MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi 
• 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  

Pitkän matematiikan koulukohtaiset soveltavat kurssit 

MAA15 Kertauskurssi 

Kurssin keskeinen sisältö on lukion pitkän matematiikan oppimäärän kertaaminen.  
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MAA16 Funktiot matemaattisina malleina 
Keskeisiä sisältöjä voivat olla   

• alkeisfunktioyhtälöt ja -epäyhtälöt  

• lukujonojen mallintaminen funktioiden avulla   

• käänteisfunktiot ja niiden keskeiset ominaisuudet   

• yhdistetyt funktiot ja niiden käyttö sovelluksissa   

• alkeisfunktioiden derivaatat ja niiden käyttö sovelluksissa   

MAA18 Geometrian syventävä jatkokurssi 

Keskeisiä sisältöjä voivat olla   
• Avaruusgeometristen kuvioiden piirtäminen ja niihin liittyvät laskut  

• Vektorilaskennan täydennys  

• lukujonojen ja summien sovellukset    

Lyhyen matematiikan pakolliset kurssit 

MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt 

• 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  

MAB03 Geometria 

• kuvioiden yhdenmuotoisuus  

• suorakulmaisen kolmion trigonometria  

• Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause  

• kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen  

• geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa  

MAB04 Matemaattisia malleja 

• lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen  

• potenssiyhtälön ratkaiseminen  

• eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla  

• lukujonot matemaattisina malleina  

MAB05 Tilastot ja todennäköisyys 

• 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  

MAB06 Talousmatematiikka 

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

• taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla  
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Lyhyen matematiikan syventävät kurssit 

MAB07 Matemaattinen analyysi 

• graafisia ja numeerisia menetelmiä   

• polynomifunktion derivaatta   

• polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen   

• polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä  

MAB08 Tilastot ja todennäköisyys II 

• normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet   

• toistokoe  

• Binomijakauma  

• luottamusvälin käsite  

Lyhyen matematiikan soveltavat kurssit 

MAB10 Kertauskurssi 
Kurssin opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja opiskelijoiden työskennellessä sekä yksin että yhdessä. 
Keskeisiä oppimisen menetelmiä ovat lukemalla, kuuntelemalla ja tekemällä oppiminen sekä oppiminen 
pareissa tai pienryhmissä. Opiskelijaa rohkaistaan kokeilevaan ja tutkivaan toimintaan ja ohjataan 
käyttämään tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä ja teknisiä apuvälineitä.   

MAB11 Nivelkurssi  
Keskeisiä sisältöjä voivat olla   

• lukujoukot ja peruslaskutoimitukset   

• polynomilaskenta  

• yhtälönratkaisu   

• prosentin käsite ja prosenttilaskenta  
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Biologia 

Pakolliset kurssit 

BI 1 Elämä ja evoluutio 
Kurssilla käsitellään elämän edellytyksiä ja eliöille tunnusomaisia piirteitä sekä luonnon 

monimuotoisuutta ja eliöiden luokittelua.  Perehdytään myös solun ja DNA:n rakenteeseen ja toimintaan 

sekä suvuttomaan ja suvulliseen lisääntyminen. Tärkeä teema on lisäksi evoluutio: elämän synty, lajien 

synty ja häviäminen, muuntelu ja luonnonvalinta, sattuman vaikutus. 

BI 2 Ekologia ja ympäristö  
Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla 

maailmassa. Keskeinen teema ovat mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää useisiin 

ympäristöongelmiin, kuten ilmastonlämpenemiseen ja rehevöitymiseen.  

Syventävät kurssit 

BI 3 Solu ja perinnöllisyys  

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. 

Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita.   

BI4 Ihmisen biologia  
Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. 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.  

Soveltavat kurssit 

BI 5 Biologian sovellukset  

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden 

ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, 

teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. 

Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset.   

BI 6 Ympäristöraati/Projektikurssi (soveltava) 
Kestävän kehityksen edistämistä oman toiminnan ja vaikuttamisen kautta. Pyritään ottamaan 

ympäristöasiat huomioon koulussa, vaikuttamaan ihmisten asenteisiin sekä edistämään 

ympäristöystävällistä elämäntapaa eri keinoin. Raatilaiset toimivat aktiivisesti ideoiden ja 

konkreettisesti toteuttaen koulun Vihreä lippu -toimintaa, kuten erilaisia tempauksia.  Kurssisuoritus 

koostuu 14 raatimerkinnän keräämisestä.  Raati toimii koko lukuvuoden pitäen kokouksia silloin 

tällöin.  Raadin toimintaan voi osallistua itselle sopivilla tavoilla koko lukion ajan.    

BI 7 Kertauskurssi (soveltava) 
Kurssilla kerrataan biologian pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien sisältöjä. Näistä voidaan 

sopia tarkemmin kurssin alussa. Kurssilla tutustutaan biologian reaalikokeessa tarvittaviin sähköisiin 

työkaluihin. Kurssilla kerrataan biologialle ominaisia kysymystyyppejä ja käydään läpi vastaustekniikkaa.   

BI 17 Biologian työkurssi (soveltava) 
Kurssilla tutustutaan laboroiden erilaisiin kasvi- ja eläinsoluihin. Perehdytään ihmisen anatomiaan eläinten 

kudos- ja elinnäytteitä tutkimalla. Kurssilla tarkastellaan sekä itse tehtyjä että valmiita preparaatteja. 

Molekyylitason tutkimuksena eristetään DNA:ta. Kurssiin voi sisältyä näyttelykäynti ja/tai laitosvierailu.     
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Maantiede 

Pakolliset kurssit 

GE 1 Maailma muutoksessa 
Kurssilla tarkastellaan muuttuvaa maailmaa ja alueellisten ongelmia ja seurataan ajankohtaisia uutisia eri 

puolilta maailmaa. Lisäksi hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että 

ihmiskunnan riskien kannalta, sekä pohditaan mahdollisuuksia hillitä, varautua, ennakoida sekä sopeutua 

riskeihin. Kurssilla käsitellään myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä. 

Syventävät kurssit 

GE 2 Sininen planeetta 
Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja prosesseja. Syvennetään 1-kurssilla käytyjen aiheiden 

(myrskyt, tulvat, maanjäristykset, tulivuoret, tsunamit jne.) syy-seuraussuhteita. Kurssilla tutkitaan 

luonnonmaisemia karttojen, kuvien ja muun geomedian avulla.   

GE 3 Yhteinen maailma 
Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden 

tuntemusta. Käsitellään mm. väestönkasvua, asutus, muuttoliikkeitä, kaupungistumista sekä kulttuurien 

moninaisuutta. Opiskellaan myös erilaisia elinkeinoja alkutuotannosta palveluihin.  Perehdytään myös 

matkailu- ja urheilumaantieteeseen. Kurssilla harjoitellaan kulttuurimaisemien tulkintaa karttojen, kuvien ja 

muun geomedian avulla.   

GE 4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta 
Kurssilla sovelletaan edellisillä kursseilla opittuja maantieteellisiä tietoja ja taitoja, kun tehdään tutkimus 

valitusta alueesta ja/tai suunnitellaan sekä osallistutaan johonkin maantieteelliseen vaikuttamisprojektiin. 

Kurssilla opiskellaan kartografian ja paikkatiedon perusteet sekä muun geomedian käyttö maantieteen 

tutkimuksissa. Kurssin sisältöön kuuluvat myös mm. kestävä kehitys ja aluesuunnittelu. 

Soveltavat kurssit 

GE 5 Ympäristöraati/Projektikurssi 
Kestävän kehityksen edistämistä oman toiminnan ja vaikuttamisen kautta. Pyritään ottamaan 

ympäristöasiat huomioon koulussa, vaikuttamaan ihmisten asenteisiin sekä edistämään 

ympäristöystävällistä elämäntapaa eri keinoin. Raatilaiset toimivat aktiivisesti ideoiden ja konkreettisesti 

toteuttaen koulun vihreä lippu -toimintaa, kuten erilaisia tempauksia. Kurssisuoritus koostuu 14 

raatimerkinnän keräämisestä. Raati toimii koko lukuvuoden pitäen kokouksia silloin tällöin. Raadin 

toimintaan voi osallistua itselle sopivilla tavoilla koko lukion ajan. 

GE 6 Kertauskurssi 
Kurssilla kerrataan maantieteen pakollisen ja valtakunnallisten syventävien kurssien sisältöjä. Näistä 

voidaan sopia tarkemmin kurssin alussa. Kurssilla tutustutaan maantieteen reaalikokeessa tarvittaviin 

sähköisiin työkaluihin. Kurssilla kerrataan maantieteelle ominaisia kysymystyyppejä ja käydään läpi 

vastaustekniikkaa. 

GE 8 Karttakurssi/Maantieteen menetelmät 
Kurssilla syvennetään kartografian ja geomedian taitoja. Tutustutaan monipuolisesti erilaisiin karttoihin. 

Harjoitellaan maasto(perus)karttojen ja maisemien tulkitsemista. Tehdään tietotekniikkaa hyödyntäen 

diagrammeja ja erilaisia karttoja, esim. laaditaan isaritmi-, koropleetti- ja virtauskarttoja. Tarkastellaan 

karttojen käytön mahdollisuuksia ympäristön muuttumisen seurannassa esimerkiksi paikkaoppia 

hyödyntäen. 
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GE 10 Kiinan tiedeleiri/Maailmankansalainen 
Kurssi liittyy Kiinan tiedeleiriin ja kurssille valitaan opiskelijat hakemusten perusteella. Hakuaika on 

vuosittain joulu-tammikuussa. Lisätietoja ELU/SLE. 

GE 11 Talousmaantiede   
Perehdytään talousmaantieteen kysymyksiin. Tarkastellaan eri alueiden talouteen vaikuttavia seikkoja, 

kuten luonnonoloja ja sosiaalisia tekijöitä. Pohditaan syitä alueellisiin kehittyneisyyseroihin ja vaurauden 

jakautumiseen. Käsitellään teollisuuden sijoittumista, vapaakauppaa, maataloustukia sekä globalisaation 

vaikutusta maailmantalouteen. Aiheina myös reilu kauppa, lapsityövoima, vastuullinen kuluttaminen sekä 

kestävä kehitys. Kurssilla vierailijoita. 
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Fysiikka 

Pakolliset kurssit 

FY1 Fysiikka luonnontieteenä 
Kurssin aikana opiskelija rakentaa lukemalla, kuuntelemalla ja tietoa etsien käsitystään 

maailmankaikkeuden rakenteista ja ilmiöistä. Opiskelija ymmärtää kokeellisen työskentelyn 

periaatteet. Kurssin sisältöjä: 

• 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 

Syventävät kurssit 

FY2 Lämpö 
Kurssin aikana opiskelija rakentaa lukemalla, kuuntelemalla ja tietoa etsien käsitystään lämpöön ja 

energiaan liittyvistä käsitteistä ja niiden sovelluksista yhteiskunnassa.  Kurssin sisältöjä: 

• 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  

FY3 Sähkö  
FY3-kurssilla sähköoppia tutkitaan kokeellisesti ymmärtäen sähköön liittyvä turvallinen välineiden käyttö. 

Kurssin sisältöjä: 

• 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 

FY4 Voima ja liike  
Mekaniikan ilmiöitä tutkitaan kokeelliseen työskentelyyn nojautuen.  

FY5 Jaksollinen liike ja aallot 
Jaksollista liikettä ja ääntä tutkitaan kokeellisesti. Kurssin sisältöjä: 

• fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa 

• tasainen ympyräliike 

• gravitaatiovuorovaikutus   

• harmoninen voima ja värähdysliike   
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• aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen  

• aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot  

• ääni aaltoliikeilmiönä 

• mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen 

FY6 Sähkömagnetismi 
Sähkömagneettista aaltoliikettä tutkitaan kokeellisesti. Kurssin sisältöjä: 

• 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 

FY7 Aine ja säteily 
Kurssin aikana opiskelija rakentaa lukemalla, kuuntelemalla ja tietoa etsien käsitystään aineen 

rakenteeseen sekä säteilyyn liittyvistä käsitteistä ja niiden sovelluksista yhteiskunnassa. Kurssin sisältöjä: 

• näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen 

• energian kvantittuminen  

• sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit   

• aaltohiukkasdualismi   

• atomiytimen rakenne   

• ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi   

• radioaktiivisuus ja hajoamislaki   

• säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö   

• tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi   

Soveltavat kurssit 

FY8 Projektikurssi 

Kurssisisältö riippuu projektin aiheesta. Projektikurssiin voi liittyä opintomatka tai se voidaan toteuttaa 

omassa koulussa. Lisätietoa tulevista projektikursseista fysiikan opettajalta. 

FY9 Kertauskurssi 
Kertauskurssilla kerrataan lukion fysiikan keskeisiä sisältöjä ja graafisia menetelmiä ohjatusti. Opiskelija 

valitsee itselleen parhaiten soveltuvan opiskelutavan opettajan tarjoamista vaihtoehdoista. Kurssilla 

painottuu itse laskeminen sekä vanhojen ylioppilaskoetehtävien tekeminen. Kurssin lopuksi tehdään 

preliminäärikoe (=ylioppilaskokeeseen valmentava koe). 

Sisältöjä: 

• Lukion fysiikan sisältöjen muodostama kokonaisuus   

• Erilaisten mallien käyttäminen fysiikassa   

• Fysiikan reaalikokeen rakenne ja tehtävät   

• Korkeakoulujen pääsykokeiden fysiikan tehtävät   
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FY16 Kansainvälinen fysiikan tutkimus: CERN-tiedeleiri 
Kurssiin kuuluu opintomatka Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen CERN:iin, joka sijaitsee 

Genevessä Sveitsin ja Ranskan rajalla. Hiukkasfysiikkaan perehdytään jo ennen matkaa yhteistyössä 

Helsingin yliopiston fysiikan oppiaineen sekä Helsingin kaupungin muiden ykköskampuksen lukioiden 

kanssa. Kurssi soveltuu parhaiten toisen ja kolmannen vuoden fysiikan opiskelijoille. Tiedeleiri toteutuu 2-3 

vuoden välein.  

FY17 Elektroniikka ja robotiikka 
Kurssilla harjoitellaan robotiikan perusteita ja robottien ohjelmointia tietokoneella. Opiskelija pääsee 

tekemään ja rakentamaan paljon, kun hän luo ja komentaa itse valmistamiaan robotteja. Kurssin aikana 

tutustutaan erilaisiin antureihin ja moottoreihin sekä niiden ohjelmointiin. Kurssilla valmistetaan erilaisia 

laitteita ja robotteja. Tietokonetta, erilaisia antureita ja ohjelmistoja voidaan hyödynnetään mittauksissa 

ja mittaustulosten käsittelyssä. Työskentely tapahtuu pareittain tai pienissä ryhmissä. Sopii kaiken tasoisille, 

myös aloittelijoille.  
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Kemia 

Pakolliset kurssit 

KE1 Kemiaa kaikkialla 
Keskeisiä menetelmiä ovat kokeellinen ja tutkimuksellinen oppiminen sekä oppiminen pareissa tai 

pienryhmissä. Kurssin sisältöjä: 

• 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 

Syventävät kurssit 

KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa 

Tutkitaan kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen jokapäiväiseen elämään ja ympäristöön liittyviä ilmiöitä. 

Kurssin sisältöjä: 

• kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta  

• orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen 

ja kuvaaminen erilaisilla malleilla  

• avaruusrakenne ja isomeria  

• orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla  

• ainemäärä ja pitoisuus  

• työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus 

• aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia  

KE3 Reaktiot ja energia 
Kurssin sisältöjä: 

• kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta  

• kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen  

• epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia  

• aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen käsittely  

• energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki  

• kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö   

• reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten 

käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen 

KE4 Materiaalit ja teknologia 
Tutkitaan kokeellisesti ja eri malleja käyttäen materiaaleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä. Kurssin 

sisältöjä: 

• kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa  

• metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari   

• atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten ominaisuuksien 

selittäjänä  
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• 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 

KE5 Reaktiot ja tasapaino 
Tutkitaan kokeellisesti, laskennallisesti ja kuvaajia käyttäen reaktionopeuteen ja kemialliseen tasapainoon 

liittyviä ilmiöitä. Kurssin sisältöjä: 

• 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  

Soveltavat kurssit 

KE6 Projektikurssi 

Kurssilla käsitellään epäorgaanista ja orgaanista kemiaa. Pääpaino on erilaisissa synteeseissä ja analyyseissä 

(sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia). Opiskelijat hankkivat tietoa ja analysoivat sitä itsenäisesti tai 

ryhmissä sekä laativat kirjallisia ja suullisia raportteja, työselostuksia, tutkielmia, esityksiä tai postereita 

kurssin aiheista. 

KE7 Kertauskurssi 
Kurssilla kerrataan monipuolisesti aikaisemmin opittuja kemian sisältöjä itsenäisesti ja ryhmissä esimerkiksi 

ratkaisemalla ylioppilas- ja pääsykoetehtäviä.   

KE15 Kiinan tiedeleiri 
Ks. GE10 Kiinan tiedeleiri 
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Filosofia 

Pakolliset kurssit 

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun 
Kurssin sisältöjä: 

• Mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen ajattelun luonne filosofian perinteessä ja 

ajankohtaisiin ongelmiin sovellettuna. 

• Johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet ja niiden harjoitteleminen 

suullisesti ja kirjallisesti.  

• Keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja: henki ja aine, vapaus ja välttämättömyys, 

käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen.  

• Tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen ero.   

• Tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodostetaan, koetellaan ja 

perustellaan joissain lukion oppiaineissa. 

FI2 Etiikka 
Kurssin sisältöjä: 

• Moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja 

velvollisuusetiikan perusteet. 

• Moraalin luonne normijärjestelmänä ja sen ero juridisiin ja tapanormeihin perustuviin järjestelmiin, 

moraalinen relativismi. 

• Filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta.  

• Etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat.   

• Eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä.  

Syventävät kurssit 

FI3 Yhteiskuntafilosofia 
Kurssin sisältöjä: 

• Yhteiskuntajärjestyksen ja yhteiskunnallisten instituutioiden olemassaolo ja oikeuttaminen: yksilö- 

ja yhteisökeskeiset teoriat yhteiskunnasta, yhteiskuntasopimusteoriat.  

• Oikeudenmukaisuuden eri muodot, niiden perusteleminen ja soveltaminen. 

• Vallan käsite ja muodot, vallan oikeuttaminen, demokratian muodot ja kilpailijat, anarkismi.  

• Työnjako, talous ja hyvinvointi, talouden toimintaperiaatteiden ja omistamisen oikeuttaminen.  

• Poliittiset ihanteet ja niiden toteuttaminen: vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus; konservatismi, 

liberalismi ja sosialismi; kansallisvaltiot ja globaali näkökulma.  

• Yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden ratkaiseminen: oikeusvaltio ja sen vaihtoehdot, 

yhteiskuntajärjestyksen luhistuminen 

• Sodat, sisällissodat, terrori sekä holokausti ja muut kansanvainot yhteiskuntafilosofisina ongelmina.  

• Ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: sukupuolen rakentuminen, informaatioteknologia, 

kulttuurien kohtaaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen. 

FI4 Tieto, tiede ja todellisuus 
Kurssin sisältöjä: 

• Metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta ja 

todellisuuden perusrakenteesta.  
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• Olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, 

reaalinen ja virtuaalinen.  

• Todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen.  

• Totuuden luonne ja totuusteoriat.  

• Tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen.  

• Tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön, tutkimusaineiston, 

mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde.  

• Selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä: tietäminen ja 

ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta. 
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Psykologia 

Pakolliset kurssit 

PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen 
Kurssin sisältöjä: 

• Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta 

o ihmisen toimintaan vaikuttavat biologiset tekijät sekä perustieto hermoston toiminnasta 

o perustietoa tunteista ja motivaatiosta   

o kognitiivisten tulkintojen merkitys ihmisen toiminnassa   

• Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan   

o perustietoa sosiaalistumisesta ja normien omaksumisesta   

o esimerkkejä yksilön toimintaan vaikuttavista tilannetekijöistä  

o Perehtyminen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, 

riippuvuudet, syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai rakkaus 

• Opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmista   

o oppimisen biologinen, kognitiivinen ja sosiokulttuurinen perusta  

o tehokkaat opiskelumenetelmät   

o motivaatio ja oppiminen   

• Psykologisen tiedon muodostuminen   

o psykologian tutkimuskohteet   

o arkitiedon ja tieteellisen tiedon ero  

o esimerkkejä psykologian tutkimusmenetelmistä 

Syventävät kurssit 

PS02 Kehittyvä ihminen   

• Kehityksen tutkiminen   

• Kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa 

o fyysis-motorinen kehitys 

o kognitiivinen kehitys 

o emotionaalinen kehitys   

o psykososiaalinen kehitys   

o minuuden ja minäkäsityksen kehitys   

o nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet  

o ajattelun kehitys   

o identiteetin kehitys: henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti   

o sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuuden kehittyminen   

o toiminnanohjauksen kehitys ja sen hermostollinen tausta   

•  Kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana   

o elämänkaaren käsite  

o kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus   

o jokin kehityksen jatkuvuutta selittävä teoria   

• Kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät   

o hermoston kypsyminen   

o aivojen muovautuminen elämänkulun aikana   

o perimän ja ympäristön vuorovaikutus   

o varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet  

o sosialisaatio ja kulttuurierot kehityksessä 
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PS03 Tietoa käsittelevä ihminen 
Kurssin sisältöjä: 

• kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä   

• kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta   

• kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä  

• havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden biologinen 

perusta 

• jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi kieli, 

ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus 

PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys 
Kurssin sisältöjä: 

• tunteiden muodostuminen ja vähintään yhden tunteen biologinen perusta   

• tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena  

• tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus   

• tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä   

• psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen   

• uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä   

• stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot   

• keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito   

• mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä   

• sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille   

PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen   

• persoonallisuuden määrittely 

• persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus   

• vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen mallia tai näkökulmaa, 

kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psykologia, temperamenttiteoria tai 

piirreteoria   

• yksilöllisten erojen tutkiminen   

• tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa 

verkostoissa   

• kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan 

PS07 Kertauskurssi   
Psykologian kurssien (1-5) kertaus psykologian yo-kokeeseen osallistuville. 
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Historia 

Pakolliset kurssit 

HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa 

• Historia tieteenalana   

o historian tutkimus, tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö   

• Pyyntikulttuureista korkeakulttuureihin ja kauppavaltioihin   

o maanviljely, työnjako ja kulttuurin synty   

o suurten jokilaaksojen kulttuurit   

o Välimeren talousalue ja yhteiskunnat antiikin aikana   

• Keskiajan talous ja yhteiskunta   

o feodaaliyhteiskunta   

o keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki  

• Maailmantalouden syntyminen  

o löytöretkien edellytykset ja seuraukset yhteiskunnille   

o kolonialismi ja globaalin talouden ensiaskeleet   

• Teollistumisen edellytykset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset   

o modernin tieteen ja teknologian kehitys, tuottavuuden kasvu ja elintason nousu   

o muutokset sukupuolten asemassa ja työjaossa   

o muuttoliikkeet ja ympäristövaikutukset   

• Modernin kulutusyhteiskunnan kehitys ja talouskasvun rajat 

o laajeneva hyvinvointi ja palveluyhteiskunnan synty   

o väestöllinen muuntuminen ja sen yhteiskunnalliset edellytykset ja vaikutukset   

o 2000-luvun verkottuva maailma 

HI02 Kansainväliset suhteet 

• Kansainvälisen politiikan perusteet   

o historian käyttö politiikan välineenä  

• Kansallisvaltioiden huippukausi ja maailmansotien aika   

o imperialismin, nationalismin ja muiden aatteiden vaikutukset kansainväliseen politiikkaan 

ja yhteiskuntiin   

o ensimmäisen maailmansodan seuraukset   

o demokraattiset ja totalitaariset valtiot kansainvälisessä politiikassa 560   

o ihmisoikeuskysymykset, holokausti ja muut kansanmurhat   

o toinen maailmansota seurauksineen  

• Jakautunut maailma   

o kylmän sodan supervaltakilpailun ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset muodot   

o dekolonisaation merkitys ja vaikutukset   

o kylmän sodan päättyminen ja sen seuraukset   

• Keskinäisriippuvuuksien maailma   

o Lähi-itä ja muut konfliktialueet sekä vastakkainasettelujen monet muodot   

o maailman uudet valtakeskittymät ja niiden vuorovaikutussuhteet   

o YK ja muut kansainväliset rauhanrakentajat 

HI03 Itsenäisen Suomen historia 

• Miten Suomesta tuli Suomi?   

o Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys sekä 1860-luvun murroskausi   
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o kulttuuriset, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset muutokset 1800- ja 1900- lukujen taitteessa 

Suomen itsenäistymisprosessi ja itsenäisyyden alkuvuodet   

o itsenäistyminen kansainvälisessä kontekstissa   

o sisällissodan syyt ja seuraukset sekä eheyttämisen aika   

• Suomi kansainvälisissä konflikteissa   

o turvallisuuspoliittiset vaihtoehdot ennen toista maailmansotaa   

o Suomi toisessa maailmansodassa   

o Suomen sisäpolitiikka ja asema kansainvälisessä politiikassa kylmän sodan aikana ja sen 

jälkeen   

• Kohti nykyistä Suomea   

o yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvointivaltio   

o kulttuuri, tiede ja osaaminen   

o kulttuurisesti monimuotoistuva ja kansainvälistyvä Suomi 

Syventävät kurssit 

HI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys 

• Antiikin kulttuuripiiri   

o kulttuurit ja elämäntavat   

o tieteen ensiaskeleet ja demokratian synty   

• Keskiajan kulttuuri   

o keskiaikainen maailmankuva   

o uskonto, kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus    

• Uuden ajan murros   

o renessanssi ja tiedon vallankumous   

o reformaation merkitys   

o itsevaltiuden ajan kulttuuri   

• Valistuksen aikakausi   

o luonnontieteellisen maailmankuvan kehitys   

o valistuksen aatepohja ja sen vaikutukset   

o ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen   

• Aatteiden ja teollistumisen aika   

o keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset   

o tiede uskonnon haastajana   

o porvariston vuosisata ja yhteiskunnalliset muutokset   

• Monimuotoinen nykyaika   

o massojen aika, populaarikulttuurin synty ja sen kaupallistuminen   

o kulttuurin globalisoituminen   

o sukupuoliroolien murros   

o tieteen kehitys ja median kasvava merkitys 

HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi 

• Suomen alue ennen ristiretkiä   

o tutkimusmenetelmät ja käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä   

o rautakautinen heimoyhteiskuntien Suomi   

• Keskiaika   

o Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen   

o kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen   

o yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri  
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• Uusi aika   

o reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta   

o Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen   

o sääty- ja maatalousyhteiskunta   

o kehittyvä talous   

• Ruotsista Venäjän osaksi   

o Suomen aseman muutos ja yhteiskunnalliset uudistukset Ruotsin ajan lopulla   

o Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty   

o kansallinen herääminen, sivistys, tiede ja taide 

HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat 

• Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet   

• Kurssilla tarkasteltavaksi kohteeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista: Amerikan 

alkuperäiskulttuurit, Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit, Aasian kulttuurit, Afrikan 

kulttuurit, arktiset kulttuurit, Latinalaisen Amerikan kulttuurit, Lähi-idän kulttuurit 

Soveltavat kurssit 

HI08 Kertauskurssi 
Kurssilla kerrataan pakollisten ja syventävien kurssien sisältöjä ylioppilaskirjoituksia varten ja nostetaan 

esille ajankohtaisia kansainvälisen politiikan tapahtumia ja ilmiöitä. Tarkemmista sisällöistä voidaan sopia 

kurssin alussa.   

HI09 Antiikin erikoiskurssi 

• Kreikan ja Rooman kulttuurin kaudet pronssikaudelta myöhäisantiikkiin   

• antiikin mytologia ja sen ilmenemismuodot  

• kurssikohtaisesti valitut antiikin kulttuurin osa-alueet aikakautensa ilmentäjinä, esimerkiksi sekä 

Kreikan että Rooman kirjallisuus, arkkitehtuuri, maalaustaide mukaan luettuna vaasimaalaus, 

kuvanveisto sekä aatehistoria   

• antiikin jälkivaikutus eri aikoina ja antiikin tulkinta eri aikakausina 

HI13 Alueiden historia 
Käsiteltävän alueen varhaishistoria, kulttuurihistoria, suhteet muihin alueisiin ja kulttuureihin, valtiollinen 

kehitys sekä nykypäivän ja tulevaisuuden haasteet. Tarjottava HI13-kurssi vaihtelee eri vuosina. Voi olla 

Venäjän, Amerikan, Kiinan tai Japanin historia. 
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Yhteiskuntaoppi 

Pakolliset kurssit 

YH01 Suomalainen yhteiskunta 

• Suomalaisen yhteiskunnan rakenne   

o Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne   

o väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat tekijät   

• Oikeusvaltio ja sisäinen turvallisuus   

o kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet   

o oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta   

• Hyvinvointi ja tasa-arvo   

o hyvinvointivaltion tehtävät ja voimavarat   

o pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoitus, edut ja haasteet   

o yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus   

• Valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko   

o yhteiskunnallisen vallankäytön muodot   

o demokratia ja muut poliittiset järjestelmät  

• Suomen kunnallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjestelmä   

o kansalaisyhteiskunnan vaikuttamiskeinot: vaalit, puolueet, järjestötoiminta ja aktiivisen 

kansalaisuuden merkitys   

o muuttuva mediakenttä   

YH02 Taloustieto 

• Kansantalous ja yksilön talous, talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon muodostaminen   

o oman talouden hoito   

o työnteko, yrittäjyys ja yritykset sekä niiden rooli kansantaloudessa   

o kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien ja kansantalouden vuorovaikutus   

• Markkinat, suhdanteet ja talouselämä   

o vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus   

o rahoituslaitokset, sijoittaminen ja riskien hallinta   

o talouden suhdannevaihtelut   

o työttömyys ja työvoimapula   

• Talouspolitiikka   

o talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat   

o verotuksen merkitys veronmaksajille sekä valtion ja kuntien taloudelle   

o talouspolitiikan keinot   

o politiikan ja markkinavoimien merkitys taloudellisessa päätöksenteossa   

• Kansainvälinen talous ja Suomi   

o globaalitalous   

o Suomen ulkomaankauppa ja sen merkitys  

o talouden tulevaisuudennäkymät 

YH03 Suomi, Eurooppa ja globaali maailma 

• Eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti   

o arvot, poliittiset kulttuurit ja kulttuurinen moninaisuus   

o perusvapaudet ja kansalaisuus    

o Suomi ja Pohjoismaat Euroopassa   

• Euroopan yhdentymisen tavoitteet ja toiminta   
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o EU:n päätöksenteko ja yhteinen talous- ja rahapolitiikka sekä niiden haasteet   

o Suomi osana eurojärjestelmää   

o EU:n ja lähialueiden haasteet ja mahdollisuudet  

• Turvallisuus ja tulevaisuuden muuttuvat haasteet   

o Suomen turvallisuusympäristö ja turvallisuuspolitiikka sekä uudet turvallisuusuhat   

o kansainvälisen yhteisymmärryksen edistäminen ja Suomi   

o globalisaatio, ympäristö, väestö ja kestävä tulevaisuus 

Syventävät kurssit 

YH04 Kansalaisen lakitieto 

• Lakitiedon perusteet   

o peruskäsitteet ja oikeudellisen tiedon hankkiminen   

• Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet   

o perheoikeus   

o työoikeus   

o kuluttajansuoja   

o velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys   

o asuminen   

o muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin   

o tekijänoikeudet   

o ympäristöoikeus   

• Rikos- ja prosessioikeus   

o rikostutkinta ja syyteharkinta   

o oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot   

o rangaistukset 

o kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen 

Soveltavat kurssit 

YH05 Markkinointi ja myynti 
Kurssi järjestetään englanniksi. Ks. ENA09  

YH07 Yrittäjyyskurssi 
Kurssilla perustetaan ryhmissä NY-harjoitusyritys, jota pyöritetään opettajan avustamana. Sisältöjä ovat: 

Sisäinen yrittäjyys  

• Yrittäjämäinen asenne   

• Vastuullisuus  

• Esiintymistaidot  

• Tietotekniset taidot  

Ulkoinen yrittäjyys   

• Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma  

• Yrityksen perustaminen ja rekisteröinti  

• Vakuutukset   

• Hankinnat  

• Sopimukset  

• Mainonta ja markkinointi  

• Verkostot ja sidosryhmät  
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• Budjetti ja kirjanpito  

• Toimintakertomus   

YH08 Taloustiedon jatkokurssi 
Kurssi antaa valmiuksia yhteiskuntaopin yo-koetehtäviin vastaamiseen ja taloustiedon jatko-opintoihin. 

Kurssilla syvennetään taloustiedon kurssin YH02 sisältöjä. Kurssilla käsiteltävät teemat voidaan valita 

riippuen ajankohtaisesta taloustilanteesta, opiskelijoiden kiinnostuksen kohteista ja koulun muusta 

kurssitarjonnasta. Mahdollisia teemoja voivat olla muiden muassa sijoittaminen, maailmantalous, 

euroalueen talouden tila, talouspolitiikka ja yrittäjyys. 
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Elämänkatsomustieto 

Pakolliset kurssit 

ET01 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu 
Kurssilla käsitellään erilaisia maailmankatsomuksia – esimerkiksi sekulaareja, uskonnollisia, poliittisia ja 

elämäntapaan liittyviä – sekä niiden piirteiden ja perusoletusten tutkimista eri tieteiden tarjoamin välinein. 

Tarkastellaan koulun, median, politiikan, tieteen, taiteen, viihdeteollisuuden sekä uskonnollisten ja 

kulttuuristen yhteisöjen vaikutusta maailmankuviin ja -katsomuksiin sekä omaan elämänkatsomukseen 

ET02 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä 
Kurssilla tarkastellaan luonnon- ja ihmistieteellisiä, sekulaareja ja uskonnollisia, filosofisia ja 

populaarikulttuuriin kuuluvia ihmiskäsityksiä ja -ihanteita sekä pohditaan ihmisen olemassaolon 

peruskysymyksiä: ihmissuhteita, sukupuolisuutta ja seksuaalisuutta, opiskelua ja työtä, vanhenemista ja 

kuolemaa. Muita aiheita ovat identiteetti, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: yksilön 

mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys sekä ihmisarvo, ihmisen 

arvokkuus ja ihmisoikeudet. 

Syventävät kurssit 

ET03 Yksilö ja yhteisö 
Kurssilla tarkastellaan ihmistä sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutustaja yhteisöllisyyttä. Lisäksi 

tarkastellaan yhteiskuntatutkimuksen perusteita, taloudellisen ja poliittisen vallan suhdetta nyky-Suomessa 

sekä globaalissa markkinataloudessa. Muita aiheita ovat  ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnon vapaus, 

globaali oikeuden-mukaisuus sekä yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat.   

ET04 Kulttuurit katsomuksen muovaajina 
Kulttuurin käsitettä ja merkitystä sekä kulttuuriperintöä: tapakulttuurin monet muodot, kulttuurinen 

itseilmaisu, kulttuurin vaikutus yksilön maailmankuvaan ja elämänkatsomukseen, Unescon 

maailmanperintöohjelma kuuluvat kurssin aiheisiin. Tarkastelun kohteena voi olla suomalaisen kulttuurin ja 

identiteetin historiallinen rakentuminen, suomalaisuuden monimuotoisuus ja suomalaiset 

vähemmistökulttuurit. Monikulttuurisuus ja globaali kulttuuri sekä niiden erilaiset katsomukselliset ja 

yhteiskunnalliset vaikutukset. Perehdytään etnosentrisyyden ja rasismin sekä keskinäisen kunnioituksen ja 

yhdenvertaisuuden historiaan ja nykypäivään eri kulttuureissa. 

ET05 Katsomusten maailma 
Katsomuksen ja uskonnon sekä uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tutkiminen, määritteleminen ja 

selittäminen. Käsitellään uskonnollisten ilmiöiden tulkinnassa käytettyjä käsitteitä, kuten myytti, pyhä, riitti, 

symboli ja teismi. Sijansa saa uskontokritiikki, ateismi, agnostismi ja sekulaarin humanismin 

maailmankatsomukselliset perusteet. Tarkastellaan sekulaarin humanismin ja suurten uskontojen, suhdetta 

yhteiskuntaan, tapakulttuuriin, moraaliin, politiikkaan ja tieteeseen; kohteena myös liberaali ja 

fundamentalistinen uskonnollisuus, sekularisaatio ja uskonnottomuus.  

ET06 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus 
Ihmislajin evoluutio ja kulttuurievoluutio: kielen rooli inhimillisten kulttuurien ja innovatiivisuuden 

synnyssä. Tarkastelun kohteena suurten filosofioiden ja maailmankatsomuksellisten järjestelmien ja 

uskontojen eettisten ja aatteellisten perustojen kehittyminen abstrakteiksi ja yleisinhimillisiksi. 

Ihmiskunnan suuret maailmankuvalliset, -katsomukselliset ja teknologi-set murrokset. Prometheus-

myytistä tekno-utopioihin ja -dystopioihin, ihmisen suhde valistuksen ideaaleihin ja teknologiseen 

kehitykseen. Tulevaisuuden tutkimus, tekoäly, humanismi, transhumanismi ja niiden kritiikit tieteen 

uusimpien tulosten valossa. 
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Uskonto, ev. lut 

Pakolliset kurssit 

UE01 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä   
Kurssilla tarkastellaan uskontoa ilmiönä ja sen tutkimusta, nykyajan uskonnollisuutta, uskonnottomuutta ja 

uskonnonvapautta sekä maailman ja Suomen uskontotilannetta.  Lähi-idän monoteististen uskontojen 

kulttuuritausta, synty sekä niiden keskeiset ja yhteiset piirteet ja uskontojen kohtaaminen ovat kurssin 

toinen pääsisältö. 

UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko   
Kristinusko eri puolilla maailmaa. Katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, 

kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Kristillisperäisten 

uskontojen pääpiirteet ja ajankohtaisia kysymyksiä ja niiden taustoja.   

Syventävät kurssit 

UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä 

Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneet uskonnot sekä niiden vaikutukset kulttuuriin ja yhteiskuntaan. 

Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmeneminen ja vaikutukset länsimaissa. Kurssilla perehdytään 

luonnonuskontoihin ja vodoun uskontoperinteisiin sekä uususkonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin 

piirteisiin. 

UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa   
Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus nykyään. Uskonnot ja katsomukset yhteiskunnan 

muokkaajina Suomessa eri aikoina, uskontojen ja katsomusten välinen dialogi. Uskonnottomuus, 

uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri. 

UE05 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa 

• Uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä.  

• Uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutus.   

• Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen 

avulla.   

• Muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa kulttuuriperinnössä   

UE06 Uskonnot ja media 

• Uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa   

• Uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa   

• Uskontojen mediajulkisuus, median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja uskontoihin 

liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki. 

UE08 Kertauskurssi   
Keskeiset sisällöt liittyvät uskonnon pakollisten ja syventävien kurssien sisältöjen kertaamiseen ja 

ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen. Voidaan tutkia uskonnon kurssien sisältöjen kytkeytymistä 

ajankohtaisiin tapahtumiin ja muihin oppiaineisiin.  
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Uskonto, ort. 

Pakolliset kurssit 

UO1 Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam 

UO2 Ortodoksisuus maailmassa 

Syventävät kurssit 

UO3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä 

UO4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa 

UO5 Taide ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa 

UO6 Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa 
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Uskonto, islam 

Pakolliset kurssit 

UI01 Uskonto ilmiönä – islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon jäljillä  
Kurssilla tarkastellaan uskontoa ilmiönä ja sen tutkimusta, nykyajan uskonnollisuutta, uskonnottomuutta ja 

uskonnonvapautta sekä maailman ja Suomen uskontotilannetta.  Lähi-idän monoteististen uskontojen 

kulttuuritausta, synty sekä niiden keskeiset ja yhteiset piirteet sekä uskontojen kohtaaminen, dialogi ja 

monimuotoisuus ovat kurssin toinen pääsisältö. 

UI2 Maailmanlaajuinen islam 
Islam eri puolilla maailmaa, islamin asema, monimuotoisuus ja kulttuurivaikutukset eri maanosissa. 

Kurssilla käsitellään islamin varhaishistoriaa, lähteitä, pääsuuntauksia, poliittista islamia sekä ajankohtaisia 

islamiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintatapoja. Nostoina erityisesti sunnalaisuuden ja shiialaisuuden synty ja 

erityispiirteet, ihmisoikeudet ja islamilaiset vähemmistöt länsimaissa, uskonnonvapaus, uskontodialogi, 

eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset. 

Syventävät kurssit 

UI03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä 
Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneet uskonnot sekä niiden vaikutukset kulttuuriin ja yhteiskuntaan. 

Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmeneminen ja vaikutukset länsimaissa. Kurssilla perehdytään 

luonnonuskontoihin ja vodoun uskontoperinteisiin sekä uususkonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin 

piirteisiin. 

UI04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa 
Keskeiset sisällöt: 

• Suomen uskonnollinen kenttä, uskonnollisuus Suomessa ja sekularisaatio 

• positiivinen ja negatiivinen uskonnonvapaus 

• uskonto ja uskonnolliset yhteisöt Suomessa: suhde yhteiskuntaan ja 

• lainsäädäntöön sekä yhdenvertaisuus ja syrjintään liittyvät kysymykset 

• uskonnon merkitys ja näkyvyys yhteiskunnassa, politiikassa, työelämässä ja taloudessa 

• islamilaiset liikkeet Suomessa sekä islamilaiset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina 

• islamin monimuotoisuus yksilön, perheen ja yhteisön näkökulmasta 

• islamilainen tapakulttuuri ja sen muovautuminen Suomessa 

• muiden uskonnollisten yhteisöjen tapakulttuuri ja uskonnottomuus, uskonnoton tapakulttuuri sekä 

uskontokritiikki 

• uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa 

UI05 Uskonto tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa 
Keskeiset sisällöt 

• islamilaisen taiteen ja arkkitehtuurin perusteita 

• uskonnolliset teemat, symboliikka ja myytit eri taidemuodoissa sekä populaarikulttuurissa 

• islamin merkitys eri tieteenalojen kukoistukselle historiassa ja niiden vaikutus Eurooppaan 

• islamin vaikutus nykytaiteeseen 

• uskonnolliset kertomukset ja opilliset tulkinnat länsimaisessa kulttuurissa sekä niiden näkyvyys 

populaarikulttuurissa 

• uskonnollisten myyttien, symbolien ja teemojen näkyminen eri taidemuodoissa 
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UI06 Uskonnot ja media 
Keskeiset sisällöt: 

• islam länsimaisessa mediassa ja islamilaisessa mediassa 

• media ja uskonnonvapaus 

• uskonnollisten yhteisöjen tapa käyttää mediaa 

• median tapa käsitellä erilaisia uskonnollispohjaisia ilmiöitä, kuten uskontoihin liittyvät asenteet ja 

mielikuvat, konfliktit, rauhan rakentaminen 

• sekä uskontokritiikki mediassa 

• uskontotutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä uutisoinnin analysointiin 

• uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi 

• naisen asema ja siihen liittyvät kysymykset mediassa 
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Terveystieto 

Pakolliset kurssit 

TE1 Terveyden perusteet 
Kurssin sisältöjä: 

• Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta  

• opiskelu- ja työkyky  

• terveyttä edistävä liikunta ja ravinto sekä painonhallinta  

• uni ja lepo  

• Seksuaaliterveys  

• opiskeluhyvinvointi    

• omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu   

• riippuvuuden eri muodot: tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus   

• kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit   

• terveyttä, terveystottumuksia ja -ongelmia selittävät keskeiset biologiset psykologiset ja 

kulttuuriset ilmiöt, teoriat ja mallit 

Syventävät kurssit 

TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys 
Kurssin sisältöjä: 

• Perimän, luonnonympäristöjen ja rakennetun ympäristön sekä psykososiaalisen ympäristön ja 

yhteisöjen terveysvaikutukset   

• terveys ja elämänkulku, kuolema osana elämänkulkua   

• ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki   

• seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys  

• mielenterveyttä suojaavat ja kuormittavat tekijät   

• työhyvinvointi ja ergonomia   

• turvallisuus ja väkivallan ehkäisy   

• media- ja kulttuuriympäristön ja terveysviestinnän merkitys ja kriittinen tulkinta   

TE3 Terveyttä tutkimassa  
Kurssin sisältöjä: 

• Yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, 

terveyskäsitysten ja teknologian kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen   

• terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen sekä keskeiset 

terveys- ja sosiaalipalvelujen toimijat   

• terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maailmalla,  

• terveyserojen kaventaminen   

• terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen   

• keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset, potilaan oikeudet   

• globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen 
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Soveltavat kurssit 

TE5 Kertauskurssi 
Kurssilla sovitaan kurssikohtaisesti sisällöistä. Kurssilla voidaan kerrata aiempien kurssien käsitteitä, 

sisältöjä, kysymystyyppejä ja kokeiden vastaustekniikkaa. Kurssilla annetaan ohjeita ja kertausmenetelmiä 

ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksiin liittyviä tehtäviä.  
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Musiikki 

Pakolliset kurssit 

MU1 Musiikki ja minä 
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. 

MU2 Moniääninen Suomi (pakollinen, jos et suorita KU2) 
Opiskelija kehittää monipuolisesti äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä sekä 

kykyään kuunnella ja tulkita monenlaista musiikkia. Hän oppii tuntemaan erilaisia musiikkityylejä ja niiden 

kulttuurisia merkityksiä. Opiskelija harjaantuu omaksumaan musiikkia sekä kuulonvaraisesti että käyttäen 

apunaan erilaisia musiikin merkitsemistapoja. Hän kehittää yhteismusisointitaitojaan ja syventää musiikin 

peruskäsitteiden tuntemustaan käytännön työskentelyn avulla sekä oppii tarkkailemaan ääniympäristöään.  

Syventävät kurssit 

MU3 Ovet auki musiikille 
Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää 

musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina. 

Opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä sekä-kulttuureja.  

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa 
Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin 

käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, tv-sarjoissa, mainoksissa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja 

verkkoympäristöissä. Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. 

Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia, musisoiden ja tuottamalla sitä 

itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina. 

Soveltavat kurssit 

MU5 Musiikkiprojekti 
Kurssilla voidaan valmistaa opiskelijalähtöinen musiikkiprojekti. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

soveltaa ja kehittää musiikillisia taitojaan ja tietämystään projektityön avulla. Opiskelija oppii 

suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, joka voi olla 

esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti.   

Kurssilla opiskelija voi kiinnostuksensa mukaan keskittyä yhteen musiikin tai musiikillisen osaamisen 

erityisalueeseen tai kokeilla ja tutkia laajasti musiikillisen ilmaisun ja sen tukimuotojen kenttää. 

Musiikillinen osaaminen voi ilmetä myös tuotannollisissa tai teknologiaan liittyvissä tehtävissä tai kytkeytyä 

muihin taiteen ja tieteen lajeihin.  

MU6 Yhteismusisointi 
Bändikurssi. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen. 

Kurssilla harjoitellaan soitto- ja/tai laulutaitoja sekä musiikin tulkintaa ja ilmaisua kiinnittäen huomiota 

muusikkojen keskinäiseen kuunteluun ja kommunikaatioon. Opiskelijoille annetaan mahdollisuus vaikuttaa 

kurssin ohjelmistoon ja myös tuottaa sitä itse. Opiskelijoita valmennetaan myös itsenäiseen työskentelyyn 

ja esiintymistilanteisiin sekä niihin valmistautumiseen. Julkinen esiintyminen ei kuitenkaan ole kurssin 

välttämätön tavoite.   
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MU7 Yhtye 1 (kuoro/yhtye1) 
Opiskelija kehittää monipuolisesti äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä sekä 

kykyään kuunnella ja tulkita monenlaista musiikkia. Hän oppii tuntemaan erilaisia musiikkityylejä ja niiden 

kulttuurisia merkityksiä. Opiskelijat valitsevat yhdessä kurssilla harjoiteltavan ohjelmiston. Kurssi on jatkoa 

MU6-kurssille, jossa on opeteltu laulu- ja soitinyhtyetoiminnan alkeet. Yhtye 1-kurssilla viedään osaamista 

eteenpäin ja syvennytään lisää laulu- sekä soittotekniikkaan sekä tulkintaan. 

MU8 Kuoro 1 (kuoro/yhtye2) 
Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja laulutaitoaan yhdessä muiden kanssa. Hän oppii laulamaan 

moniäänisessä kokoonpanossa ja tutustuu kuoronlaulun kulttuuriin ja erilaisiin musiikkityyleihin. Opiskelija 

saa yhdessätoimimisen valmiuksia ja esiintymistaitoja. 

MU9 Kuoro2(kuoro/yhtye3) 
Kurssilla syvennetään kuorolaulutaitoja. Opiskelija parantaa edelleen äänenkäyttöään ja laulutekniikkaansa. 

Hän syventää yhteislaulutaitojaan ja tutustuu monenlaiseen musiikkiin. Tällä kurssilla voi myös olla mukana 

esiintymässä kuorossa.   

MU12 Sanoitus ja sävellys 
Kurssilla opetellaan sanoittamaan ja säveltämään. Sanoittamista harjoitellaan erilaisin tehtävin sekä 

esimerkkien avulla ja työskentely tapahtuu yksin, pareittain sekä pienissä ryhmissä. Kurssilla voi keskittyä 

sanoittamiseen, säveltämiseen tai molempiin. Kurssin tehtävät voi tehdä yhdessä parin kanssa tai 

itsenäisesti. Valmiit tuotokset voidaan äänittää ja/tai esittää pienimuotoisessa konsertissa.   

Muld6 (Valtakunnallinen soveltava) 
Portfolio ja projektin/projektien näytetyöt tallenteena (video, äänite) ja konserttina. Itsenäinen 

projektityön valmistaminen kurssilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Suorittaminen edellyttää neljän 

musiikinkurssin suorittamista. 
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Kuvataide 

Pakolliset kurssit 

KU01 Kuvat ja kulttuurit 
Sisältöjä: 

• omat kuvat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön 

uudistajina  

• vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja muissa ympäristöissä   

• erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista   

• kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot   

• kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot   

• taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt 

KU02 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (pakollinen, jos et käy MU2) 
Sisältöjä: 

• ympäristön kuvakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina  

• luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen, palvelut, mediaympäristöt ja 

virtuaalimaailmat kuvallisen tuottamisen lähtökohtana  

• ympäristön suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot  

• ympäristön kuvakulttuurien tulkinnan keinot  

• luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt   

Syventävät kurssit 

KU03 Osallisena mediassa 

• mediakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina   

• median sisällöt, tuotteet, palvelut, ilmiöt ja ympäristöt kuvallisen tuottamisen lähtökohtana   

• median käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot   

• mediaesitysten tulkinnan keinot   

• median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset 

KU04 Taiteen monet maailmat 
Kurssin sisältöjä: 

• taiteen maailmat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja 

kulttuuriperinnön uudistajina   

• eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettu kuvataide   

• kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot   

• kuvalliset, sanalliset ja muut taiteen tulkinnan keinot   

• taiteen ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset   

Soveltavat kurssit 

KU05 Projektikurssi 

• Kuvataidetta ja ohjelmointia yhdistävällä Luovan ohjelmoinnin -kurssilla perehdytään ohjelmointiin 

luovan itseilmaisun välineenä.  

• Kurssilla voi tehdä niin kuvia, animaatioita, pelejä kuin generatiivisia teoksia. Kurssi ei edellytä 

lainkaan aiempaa kokemusta ohjelmoinnista, mutta jos sellaista on, niin ei ole pahitteeksikaan.  
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• Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin Processing-ohjelmointiympäristön avulla. Processing on 

Java-pohjainen kieli, joka on erityisesti suunniteltu opetuskäyttöön ja monipuoliseen visuaaliseen 

ilmaisuun. 

KU06 Valokuvaus 
Kurssilla tarkastellaan valokuvaa taiteellisena, dokumentaarisena, median ja nuorisokulttuurin ilmiönä 

teemoja ja tekniikoita vaihdellen. Sisältöalueita ovat muun muassa kameran toimintaperiaatteet, 

valokuvauksen ilmaisulliset elementit ja valokuvan historia. Kurssilla voidaan perehtyä digitaaliseen 

valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn ja/tai filmivalokuvaukseen. 

KU08 Maalaus ja väri 
Kurssilla perehdytään eri maalaustekniikoihin ja kehitetään omaa kuvallista ilmaisua. Sisältöalueita voi 

esimerkiksi olla muotokuva, maisemamaalaus, asetelma, ei-esittävä taide tai graffiti. Väriä ilmiönä 

käsitellään osana maalauksen harjoituksia. 

KULD2: Kuvataiteen lukiodiplomi 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja 

harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa 

kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja 

arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille 

asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen 

lukiodiplomi muodostuu teokses- ta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta 

kuvaavasta portfoliosta.   
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Liikunta 

Pakolliset kurssit 

LI1 Energiaa liikunnasta   
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien 

harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja - lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia 

monipuolisesti käyttäen.   

LI2 Aktiivinen elämäntapa 
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä 

kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia 

toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. 

Syventävät kurssit 

LI3 Terveyttä liikkuen   
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan oman fyysisen kunnon arviointi ja kehittäminen tavoitteellisesti 

yksin tai ryhmässä. Opiskelija laatii kurssin aikana liikuntasuunnitelman, joka toteutetaan mahdollisuuksien 

mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen. 

LI4 Yhdessä liikkuen   
Kurssin sisältönä ovat vanhat tanssit, johon liittyy hyvät käytöstavat, muiden huomioonottaminen ja 

erilaisuuden hyväksyminen. Yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistetaan yhteisillä tavoitteilla ja jokaisen 

osallistamisella. 

Soveltavat kurssit 

LI5 Hyvinvointia liikkuen 

Kurssin keskeisenä sisältönä on lihasjännityksen vähentäminen liikunnan avulla ja mielihyvän lisääminen 

endorfiineja tuottamalla sekä itsetuntoa vahvistamalla. Opettaja tarkentaa kurssin sisällöt yhdessä 

opiskelijaryhmän kanssa. 

LI6 Projektikurssi   
Yhdessä sovitun projektin toteuttaminen suunnitelmallisesti. Kurssilla harjoitellaan projektin läpiviemistä, 

johon kuuluu suunnittelu, toteutus ja arviointi. Kurssilla voidaan toteuttaa jokin opiskelijoiden ehdottama 

tai koulun tarpeista lähtevä projekti. 

LI7 Palloilukurssi   
Harjoituksissa keskitytään pelitaktisiin ja -teknisiin asioihin. Lajeja voi olla salibandy, jalkapallo, pesäpallo, 

lentopallo, sulkapallo, ultimate, käsipallo tai jokin muu palloilulaji. Kurssilla korostuu yhteishengen luonti, 

reilu peli sekä taito organisoida ja toiminta joukkueen jäsenenä. 

LI8 Liikunnan starttikurssi 
Opiskelija asettaa itselleen tavoitteita liikunnalliseen elämäntapaan liittyen. Kurssin tarkoituksena on auttaa 

opiskelijaa löytämään itselleen mielekäs tapa toteuttaa liikunnallista elämäntapaa. Liikuntataitoja 

harjoitellaan erilaisissa ympäristöissä.  Liikuntaharrastuksen aloittamiseen ohjataan mahdollisimman 

matalalla kynnyksellä. Opiskelua yksilöllistetään tarvittaessa.   

LI9 Keho ja mieli 
Kurssilla tutustutaan erilaisiin kehon ja mielen tietoisuutta lisääviin harjoitteisiin. Kurssi suunnitellaan 

yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssi antaa opiskelijalle välineitä stressinhallintaan esimerkiksi ennen 

ylioppilaskirjoituksia. Kurssi tukee opiskelijan henkistä hyvinvointia.  
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Opinto-ohjaus 

Pakolliset kurssit 

OP1 Minä opiskelijana 
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 

OP2 Jatko-opinnot ja työelämä 
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 

Soveltavat kurssit 

OP3 Kesätyökurssi (Projektikurssi) 
Kurssi liittyy opinto-ohjauksen teemoihin, ja kurssien sisällöt vaihtelevat. Kurssin oppimistavoitteet 

määritellään erikseen joka kurssin alussa. Kurssin sisällöt liittyvät lukio-opiskeluun, jatko-opintojen 

suunnitteluun ja työ- elämään. Kurssi voidaan toteuttaa yhteistyössä korkeakoulujen ja muiden 

oppilaitosten sekä yritysten ja muiden työelämätoimijoiden kanssa.   
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Apo-opinnot 
APO1 Tutor-toiminta (1-3 kurssia)   
Tutor-opiskelijoiden tehtäviin kuuluu vertaisohjaukseen ja tukemiseen liittyvät tehtävät. Tutor-opiskelijat 

osallistuvat koulun markkinointiin ja tapahtumiin ja toimivat erityisesti aloittavien opiskelijoiden tukena. 

Osa opiskelijoista voi jatkaa "senioritutorina" ja osallistua uusien tutoreiden rekrytointiin ja kouluttamiseen. 

Opiskelija voi saada tutor-kurssin myös apuopettajana tai mentorina toimimisesta. Tällöin vanhempi 

opiskelija on esimerkiksi tunneilla mukana tai auttaa tarvittaessa läksyjen tekemisessä tai kokeisiin 

valmistautumisessa. Kansainvälisen (kv)-tutorin roolissa opiskelijoiden tehtäviin kuuluu kansainvälisten 

opiskelijoiden ja vieraiden vertaistuki ja ohjaaminen. Edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen esimerkiksi 

leirikoulujen valmisteluun. Tutoropiskelijoille järjestetään lukion oma ja/tai kampuksen yhteinen tutor-

koulutus.   

APO2 Opiskelijakunnan hallituksen toiminta (1-3 kurssia)   
Opiskelijakunnan hallituksen jäsenenä opiskelija osallistuu opiskelijakunnan hallituksen toimintaan, 

kokouksiin sekä voi toimia opiskelijoiden edustajana eri foorumeilla. Opiskelija saa kokemusta 

vaikuttamisesta, vastuusta sekä edistää opiskelijoiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja valvoo opiskelijoiden 

etuja. Opiskelija vastaa hallituksen jäsenenä hänelle annetuista tehtävistä. Opiskelija osallistuu koulun 

toiminnan ja opetuksen kehittämiseen ja arviointiin. 

APO3 Ruuti-toiminta (1-3 kurssia)   
Opiskelija osallistuu kaupunkitasoisen nuorten vaikuttamiskanava Ruudin kehittämiseen koulun jäsenenä. 

Opiskelija osallistuu Ruudin toimintapäivien kuten Päättäjämiitin ja RuutiExpon suunnitteluun, 

toteutukseen ja arviointiin. Opiskelija tutustuu Helsingin kaupungin päätöksentekoprosessiin esimerkiksi 

Ylipormestarin opiskelijakuntapäivän kautta. Opiskelija voi halutessaan asettautua ehdolle Ruudin 

Ydinryhmään.   

APO4 Opiskelijakunnan ja lukion projektit tai tapahtumat (1-3 kurssia) 
Opiskelijakunnan järjestämien projektien tai tapahtumien tarkoituksena on edistää koulun yhteisöllisyyttä 

ja viihtyisyyttä. Opiskelija osallistuu projektien tai tapahtumien suunnitteluun, järjestämiseen, 

markkinointiin ja palautteen keräämiseen. Näitä tapahtumia voivat olla esimerkiksi koulun juhlat, 

tempaukset, sekä teemapäivät ja -viikot. Opiskelija oppii hahmottamaan projektien ja tapahtumien 

järjestämisen eri vaiheita sekä kantamaan vastuun oman osuutensa onnistumisesta. 

APO5 Oppilaitoksen työryhmät (1-3 kurssia)   
Opiskelija osallistuu koulun työryhmien kokouksiin ja kokousvalmisteluihin, jotka sisältävät mm. 

kokousmateriaaliin ja esityslistaan perehtymistä. Opiskelija edustaa työryhmissä opiskelijoiden näkemyksiä 

sekä vaikuttaa opiskelijoihin ja opiskeluun liittyviin asioihin. Opiskelija on velvollinen välittämään tietoa 

työryhmän työskentelyn vaiheista ja tuloksista opiskelijakunnan hallitukselle. Koulun työryhmiä ovat 

esimerkiksi kestävän kehityksen työryhmä ja hyvinvointityöryhmä.   

APO6 Oppilaitoksen ulkopuolella suoritettava toiminta (1-3 kurssia)   
Opiskelija voi saada oppilaitoksen ulkopuolella suoritettavasta ohjaus- tai valmennustoiminnasta 

soveltavan lukiokurssin. Hyväksi luettua toimintaa ovat lukion aikana suoritetut erilaiset leiri- ja kerho-

ohjaajakoulutukset sekä urheiluseuroissa valmentajana ja erotuomarina toimiminen. Tähän ryhmään 

kuuluvat myös opiskelijan säännöllinen toimiminen järjestö- ja vapaaehtoistyössä sekä yhteiskunnallisiin 

projekteihin osallistuminen. 
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APO7 Työelämään valmentavat opinnot (1-3 kurssia) 
Opiskelija voi suorittaa lukio-opintojen aikana erilaisia ammattitaitoa osoittavia koulutuksia ja saada 

passin/kortin suoritettuaan hyväksytysti koulutuksen eri osiot. Näitä koulutuksia ovat mm. hygienia-, 

anniskelu-, ikäraja- ja työkykypassi sekä ajokortti ja järjestyksenvalvojakortti. 
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Teemaopinnot, erikoiskurssit… tulossa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


