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Toiminta-ajatus, visio ja arvoperusta
Seinäjoen lukion toiminta-ajatus
Seinäjoen lukio tarjoaa monipuoliset yleissivistävät opiskelumahdollisuudet, auttaa opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa ja
jatko-opintoalansa, kehittämään osaamistaan sekä taitojaan toimia
maailmankansalaisena.

Visio 2020
Seinäjoen lukio – vähä paree
Vähä paree -iskulause kuvaa puhekielellä rohkeata ja
eteenpäin pyrkivää otetta oppimiseen, opettamiseen, omaan
työskentelyyn ja koulun kaikkeen toimintaan.
Vähä
•
•
•
•
•
•
•
•

paree on
kyseenalaistava
aktiivinen
avoin
haasteisiin tarttuva
kehittämishaluinen
kannustava
aikaansa seuraava
ennakkoluuloton ja kunnianhimoinen

Emme tyydy itsestään selviin toimintamalleihin vaan
pyrimme löytämään hyvin pohditun ja perustellun ratkaisun. Tämä tarkoittaa oman toiminnan ja totuttujen tapojen
kyseenalaistamista: saavutetaanko halutunlaisia tuloksia,
kannustetaanko oikeanlaiseen toimintatapaan, opetetaanko
olennaisia asioita, edistetäänkö oppimista, opiskellaanko
järkevällä tavalla, onko opintotajonta kohdallaan, toimitaanko
koulussamme ajan vaatimusten mukaisesti ja ovatko välineistö ja opiskeluympäristö ajan tasalla.

Näin me toimimme vision saavuttamiseksi
ja toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi
Lukiossamme
• opetuksen laatu on hyvää
• ohjataan opiskelijoita myös henkilökohtaisesti
• huolehditaan laajasta, monipuolisesta ja ajanmukaisesta kurssitarjonnasta
• osallistutaan monipuolisesti kilpailutoimintaan ja
Urheiluakatemia-yhteistyöhön
• huolehditaan perinteistä ja juhlista
• tehdään yhteistyötä oppiaineiden välillä sekä eri organisaatioiden kanssa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
• halutaan näkyä aktiivisesti ulospäin
• huolehditaan hyvästä yhteishengestä ja ilmapiiristä
• organisoidaan toiminta hyvin
Oppiva yhteisömme
• tarttuu haasteisiin
• hyödyntää monipuolista asiantuntijuutta
• kehittää sisäistä ja ulkoista vuorovaikutusta
• kehittää hyviä käytänteitä ja etsii epäkohdille ratkaisuja
• reflektoi omaa toimintaansa
Opiskelijoista kannetaan vastuuta
• huolehtimalla sopivasta ryhmäkoosta, eriyttämisen
mahdollisuuksista sekä siitä, että opiskelijaa kohdellaan
yksilönä ja toteutetaan varhaisen puuttumisen toimintamallia
• järjestämällä laadukasta tuki- ja erityisopetusta
• kehittämällä hyvin toimivaa ryhmänohjausta, opintoohjausta ja opiskelijahuoltoa
• ohjaamalla opiskelijoita aktiiviseen vastuunottoon
Lisäksi
• seurataan pedagogiikan kehitystä ja käytetään oppimisen kannalta mielekkäitä oppimismetodeja
• opetetaan median kriittistä ja eettisesti oikeaa käyttöä
• käytetään erilaisia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppimistapoja
• otetaan opiskelija mukaan suunnittelemaan oppimistaan
• opetetaan oppimisen taitoja ja itsearviointia
• ohjataan opiskelijoita sosiaalisuuteen, itsenäiseen ajatteluun ja hyvään käytökseen
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Seinäjoen lukion organisaatiomalli

Hyvinvointi

OPS

Suunnitteluryhmä

TVT

Laatu

Opiskelijahuolto

ALLI | ILMI | KILLI | RALLI
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Koulun
toimintakulttuuri
Koulun toimintakulttuuri pyrkii toteuttamaan koulun
toiminnan keskeisiä arvoja ja kannus-tamaan niin
henkilökuntaa kuin opiskelijoitakin toimimaan valittujen
arvojen mukaisesti.

tämiskohteita ovat koulun kirjasto ja erilaiset tavat/välineet
toteuttaa yksilöllistä oppimista.
Opetuksessa käytettävät työtavat ovat sopusoinnussa koulun valitsemien keskeisten arvojen ja toimintatapojen kanssa
ja ne johtavat opetuksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Avoimuus ja tiedottaminen

Opetusjärjestelyt

Koulun kaikessa toiminnassa pyritään avoimuuteen. Opintotarjonta pyritään laatimaan opiskelijoiden tarpeista lähtien
ja opintojen valintaa varten pyritään opiskelijoille luomaan
mahdollisimman avoin ympäristö. Opiskelijoille pyritään
myös luomaan mahdollisimman vaivaton ja suora väylä
vastuullisen palautteen antamista varten sekä mahdollisuus
osallistua koulun kehittämistoimintaan. Heitä tiedotetaan
myös vaikuttamismahdollisuuksistaan ja koulun organisaatiomallista.
Koulun toiminnasta ja toiminnan muutoksista pyritään
tiedottamaan kaikkia osapuolia tarpeen mukaan. Keskeisiä
tiedonvälityksen väyliä ovat kotisivut, facebook, info-kehä,
lukion henkilökunta, henkilökunnalle ja opiskelijoille jaettavat
tiedotteet, opinto-opas ja erilaiset esitteet.

Koulun toiminnan kehittäminen

Koulun henkilökunnan toiminta on organisoitu (ks oheinen
kaavio) kehittämisryhmiin ja ainekohtaisiin tapaamisiin.
Kehittämisryhmät työstävät aiheita, jotka koskettavat koko
koulua ja auttavat yksittäisiä henkilökunnan jäseniä päivittäisessä työssään. Kehittämisryhmissä on opiskelijaedustus.
Ainekohtaisissa tapaamisissa paneudutaan päivittäisiin ainekohtaisiin asioihin. Kehittämisryhmän vetäjät muodostavat
rehtoreiden kanssa yhdessä suunnitteluryhmän.
Kehittämisryhmissä voi toimia myös yksittäisiä tehtäväkohtaisa ryhmiä, jotka huolehtivat tiettyjen tehtäväalueiden
hoitamisesta.
Osa koulun väestä toimii myös yhteistyöverkostoissa.
Heidän tehtävänään on tiedottaa muita yhteistyöverkoston
toiminnasta ja luonnollisesti edustaa verkostossa oppilaitostamme.
Koulun toimintaa kehitetään sisäisten ja ulkoisten tarpeiden mukaan. Kehittämistoiminnan sysäyksenä voi olla esimerkiksi arvioinnista saatu palaute tai ylläpitäjän asettamat
vaatimukset. Tällainen toiminta on yhteistyötä eri osapuolten
kesken ja kaikki osapuolet osallistuvat mahdollisuuksien
mukaan toiminnan parantamiseen.

Opiskeluympäristö ja työtavat

Koulumme pyrkii tarjoamaan mahdollisimman nykyaikaisen ja opiskelijoiden tarpeita vastaavan opiskeluympäristön.
Opiskelijoille pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia yksilöllisestä mutta ohjatusta oppimisesta perinteiseen hyvään
luokkaopetukseen.
Opiskeluympäristön tulee tarjota välineitä erilaisia oppijoita varten ja erilaisia oppimisryhmiä varten. Tärkeitä kehit-

Lukio‑opinnot jakautuvat kursseihin, jotka ovat keskimäärin 38 oppitunnin laajuisia eli noin 24 oppitunnin laajuisia,
kun puhutaan 70 minuutin oppitunneista. Soveltavat kurssit
voivat olla mainittua tuntimäärää laajempia tai suppeam
pia. Opiskelijan koko lukioajan vähimmäiskurssimäärä on
75. Enimmäiskurssimäärää ei ole. Opiskelija voi sisällyttää
opinto‑ohjelmaansa kursseja myös muista oppilaitoksista.
Opiskelijan tulee suorittaa lukio 2‑4 vuodessa. Rehtori voi
perustellusta syystä myöntää opiskelijalle lisäaikaa.

Itsenäinen opiskelu

Jokin oppiaineen kurssi, lyhyempi opintokokonaisuus tai
näiden osia voidaan opiskella myös itsenäisesti, osallistumatta lähiopetukseen. Tällöin ilmoittaudutaan opiskelemaan
kyseinen kurssi aikuislinjan etäkurssille.

Englanninkieliset opinnot

Seinäjoen lukiossa tarjotaan englanninkielistä opetusta eri
oppiaineissa. Opiskelijat hakeutuvat erilliselle linjalle, jossa
heidän opinnoistaan noin 40 % vuosittain on englanniksi.
Lisäksi he voivat valita muitakin kursseja englanniksi. Opiskelijat opiskelevat suomalaisen opetusuunnitelman mukaisia
kursseja. Halutessaan he voivat suorittaa UCLESin järjestämät AS- tai A-tasoisen tutkinnon kustakin opiskelemastaan
aineestaan sekä halutessaan suorittaa AICE-Diploman.
Ohjauksessa painotetaan kuitenkin sitä, että opiskelijat
suorittavat aina ylioppilastutkinnon ja vieraskielinen tutkinto
tarjoaa lukiokoulutukselle syvyyttä ja lisäarvoa. Englanninkielisen opetuksen erillinen opetusohjelma ja kurssitarjonta
löytyvät opetussuunnitelman loppupuolelta.
Englanninkielistä opetusta kehitetään yhteistyössä ala- ja
yläkoulun kanssa.

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Suomen kieltä vieraskielisille tarjotaan aikuislinjalla.
Englanninkielistä tutkintoon johtavaa opetusta tarjotaan
päivälinjalla.

Lukiodiplomit

Koulussamme voi suorittaa minkä tahansa lukiodiplomin.
Kuvataiteen ja liikunnan lukiodiplomin suoritus aloitetaan
vuosittain toisessa jaksossa olevalla kurssilla. Lukiodiplomeiden suorituksesta huolehtivat koulumme opettajat paitsi
kotitalouden ja käsityön lukiodiplomin suorittaminen järjestetään yhteistyössä ammatillisen oppilaitoksen kanssa.
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Erilliset kokeet ja lukiodiplomit

Koulussamme järjestetään myös Opetushallituksen valtakunnallisia suullisia kokeita vieraissa kielissä sekä puheviestinnän päättökoe. Lisäksi koulussamme tarjotaan suoritettavaksi kaikkia lukiodiplomeja, osa yhteistyönä muiden
oppilaitosten kanssa.

Seinäjoen lukion tietostrategia on omana erillisenä kirjana,
jota ylläpidetään yhteistyössä kaupungin tietohallintoyksikön
kanssa.

Kansainvälistymisen strategia

Muualla suoritettujen opintojen hyväksiluku

Tavoitteet

Kurssisuoritusten kertymisestä

Opiskelijamme arvostavat ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaista kohtelua. Lisäksi he tuntevat omaa kulttuuriperintöään
ja ymmärtävät sen arvon. He arvostavat myös muita kulttuureja ja haluavat oppia tulemaan toimeen eri kulttuureista
tulevien ihmisten kanssa. Kestävän kehityksen mukainen
ajattelu on heille tuttua ja he ymmärtävät talouden maailmanlaajuisia syy- ja seuraussuhteista.

Seinäjoen lukion opiskelijan muussa oppilaitoksessa
tai ulkomailla suorittamat opinnot voidaan hyväksyä joko
korvaamaan lukion oppiaineen kurssia, mikäli opinnot tavoitteiltaan vastaavat korvattavia lukion opetussuunnitelman
mukaisia opintoja, tai katsoa soveltavan kurssin suoritukseksi. Korvaavuudesta päättää rehtori.

Kurssin suoritettuaan opiskelija saa siitä tietyn määrän
kurssisuorituksia. Samansisältöisen kurssin uudelleen opiskelusta niitä ei kuitenkaan kerry.

Verkostoyhteistyö

Seinäjoen lukio osallistuu toisen asteen koulutusyhteistyöhön Opinlakeus-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille
mahdollisuuden valita opintoja verkoston eri oppilaitoksista.
Opiskelijat voivat valita erillisiä opintoja verkoston oppilaitoksista tai suorittaa tutkintoja eri oppilaitoksissa samanaikaisesti.
Opintotarjontaa suunnitellessa otetaan verkoston muiden
oppilaitosten tarpeet huomioon. Koulutuksen ylläpitäjät ovat
muodostaneet koordinoidun yhteistyöyksikön, joka kehittää
yhteistyöverkoston toimintaa.

Kieliohjelma
Peruskoulun kieliohjelma

Ensimmäisenä vieraana kielenä (A1) luetaan perusasteen
vuosiluokilla 1-6 yhteisenä alkanutta kieltä (englanti tai
ruotsi). Vapaaehtoisena (A2) voidaan lukea perusasteen vuosiluokalla 1 – 6 alkavana vieraana kielenä englantia, ruotsia,
saksaa, espanjaa tai ranskaa. Perusasteen ensimmäiseltä
luokalta alkaen on myös mahdollista osallistua englanninkieliseen CLIL-opetukseen.
Perusasteen vuosiluokilla 7 – 9 luetaan kaikille pakollisina
kielinä ruotsia ja englantia. Perusasteen vuosiluokilla 6 – 9
alkava pakollinen kieli on B1. Niille opiskelijoille, joilla on
vuosiluokilla 1 – 6 vapaaehtoinen A2 kieli, järjestetään ko.
kielen opetus valinnaisena oppiaineena. Perusasteen vuosiluokilla 7-9 voi opiskelija valita myös uuden alkavan kielen
(B2).

Lukion kieliohjelma

Lukiossa opiskelija voi jatkaa kaikkia kieliopintojaan
niiden oppimäärien pohjalta, jotka hän on perusopetuksessa
suorittanut. Lukiossa on mahdollista aloittaa uutena vieraana kielenä (B3) saksa, ranska, venäjä ja espanja. Opetus
voidaan järjestää etäopintoina.
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Jotta saavuttaisimme tavoitteet, opetuksessa ja luokkatoiminnassa on esillä seuraavia asioita:
• muiden kulttuurien tuntemus
• kulttuurien välinen toimintataito
• monipuolinen kielitaito
• taito ja rohkeus toimia nykyistä kestävämmän ja oikeudenmukaisemman tulevaisuuden puolesta
• talouden globalisaatio
• maapallon resurssien rajallisuuden ymmärtäminen
• oman kulttuuriperinnön tuntemus ja kulttuuri-identiteetin
rakentaminen
• monikulttuurisuus
• ihmisoikeuksien tuntemus ja suvaitsevaisuus
• aktiivinen kansalaisuus

Kansainvälisyyden eri tasot ja numeeriset tavoitteet

1. Kansainvälisyys asenteina, uskalluksena ja ymmärryksenä, mikä välittyy esimerkiksi tavallisilla oppitunneilla.
Tavoitteena on, että jokaisen opiskelija saa tämän tason
kansainvälistymiskoulutusta.
2. Kotikansainvälisyys omassa koulussa. Tämä tarkoittaa
esimerkiksi kansainvälisiin tapahtumiin osallistumista tai
niiden järjestämistä, vaihto-opiskelijoiden kanssa kommunikointia tai muuta vastaavaa toimintaa. Tavoitteena on vuosittain, että kaikki oppilaitoksen opiskelijat olisivat kosketuksissa kotikansainvälisyyteen.
3. Kansallinen ja seudullinen kansainvälisyys. Tätä on
esimerkiksi toimiminen hankkeessa, jossa pidetään yhteyttä
oman kotipaikkakunnan ulkopuolelle ja toimitaan yhteistyössä muiden kuin omalla paikkakunnalle olevien henkilöiden
kanssa. Tavoitteena on, että vuosittain noin 150 opiskelijaa
toimisi tällä tasolla.
4. Liikkuvuus, jolla tarkoitetaan niin meiltä ulkomaille
lähteviä kuin tänne tulevia opiskelijoita ja henkilökuntaa.
Tavoitteena on, että liikkuvuuteen osallistuisi noin 100 henkilöä vuosittain.

Koulun toiminnan
arviointi
Arvioinnin arvopohja ja eettiset periaatteet

Arvioinnin keskeinen tavoite on kehittämistyön tukeminen.
Koulun itsearviointi on osa jatkuvaa koulun kehittämistä. Sen
tehtävänä on tunnistaa koulun tila ja kehittämistarpeet sekä
samalla vahvistaa koulun tavoitellun profiilin toteutumista.










Hyvä arviointi on
Tavoitepohjaista
Moninäkökulmaista
Pitkäjänteistä ja systemaattista
Yksilöä kunnioittavaa
Asiakeskeistä ja kiihkotonta
Kriittisiin valintoihin perustuvaa
Avointa ja julkista
Ammatilliseen osaamiseen perustuvaa.

Itsearvioinnin tavoitteet

Toiminnan jatkuva parantaminen ja koulun menestystekijöiden löytäminen
 Hyvinvoinnin seuraaminen
 Monipuolisen ja realistisen kuvan saaminen oppilaitoksen tilasta ja toiminnan tuloksellisuudesta
 Kattavan ja systemaattisen sisäisen palautejärjestelmän
kehittäminen
 Sekä henkilöstön, sidosryhmien että opiskelijoiden itsetuntemuksen ja arviointitaitojen jatkuva lisääminen


Arvioinnin toimintamuodot ovat seuraavat

Arviointi perustuu valtakunnallisissa opetussuunnitelman
perusteissa ja kunnan opetussuunnitelmissa esitettyihin
tavoitteisiin.
1. Oppilaitoksen työn vuotuinen seuranta työsuunnitelmien, painopistealueiden, kvantitatiivisten tulosten sekä niihin
pohjautuvien arviointiraporttien kautta. Lukuvuoden alussa
laaditun työsuunnitelman toteutumista arvioidaan lukuvuoden lopussa keväällä.
2. Kehittämiskeskustelut
Oppilaitoksessa käydään kehittämiskeskustelut kahden
vuoden välein. Prosessi on vuorovaikutteinen ja kaksisuuntainen, ja siihen kuuluu kummankin osapuolen valmistautuminen tahollaan.
3. Jatkuva arvokeskustelu
Aloitamme laajamittaisen arvokeskustelun koulun tavoitteista, tilasta ja hyvinvoinnista. Tarkoituksena on löytää
uudelleen ne tekijät, jotka kuvastavat millainen on hyvä
koulu kaikille. Keskustelussa painottuu periaatteina osallisuus, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus, joiden pohjalta
yritämme löytää ne tekijät, jotka kuvastavat hyvän koulun
piirteitä.

Lukuvuoden arviointitoiminnan kohteet ja perusteet

Lukuvuoden arviointitoiminnan kohteet määritellään työsuunnitelmassa lukuvuosittain.

Oppimisen arviointi
Arvioinnin tavoitteet

Opiskelijan arviointi antaa opiskelijalle kannustavaa ja
ohjaavaa palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä.

Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä.
Kurssin arviointi perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin,
opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan
tuotosten arviointiin. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin
muoto. Opiskelijan oma itsearviointi on oppimisprosessia
tukevaa ja se otetaan huomioon arvioinnissa.

Kurssin itsenäinen suorittaminen

Itsenäisesti opiskeltavien kurssien suoritus määritellään
oppiainekohtaisesti ja itsenäisesti opintojaan suorittavat
ohjataan valitsemaan tarvittavat oppiaineet aikuislinjan etäopinnoista. Jos opiskelija saa hylätyn arvosanan itsenäisesti
suoritetusta kurssista, suoritusta ei lasketa oppimäärään.

Tiedottaminen

Joka jakson loputtua opiskelija saa jaksoarvioinnin. Opiskelijoiden kotiin lähetetään tiedote opintojen edistymisestä
3. jakson jälkeen. Ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä opiskelijan
huoltajaan, mikäli opinnot eivät opiskelijan kanssa käydyistä
keskusteluista huolimatta etene.

Kurssin arvostelu

Arvostelu annetaan numeroin tai kurssikohtaisessa osassa
määrätyllä tavalla. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7
tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja
taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4 .
Kunkin oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Soveltavien kurssien arviointitapoja voivat
olla suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (K = hylätty)
tai sanallinen arviointi. Kirjallisesti tai suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voi täydentää ja täsmentää
numeroarvosanaa.
K-arvosanaa käytetään myös ilmaisemaan, että kurssille
on ilmoittauduttu, mutta opiskelija ei ole saapunut kurssille,
tai että se on joko keskeytetty tai että joitakin oppimistehtäviä tai suorituksia puuttuu, jotta kurssista voisi antaa
arvosanan.

Arvioijat ja arviointiperusteista tiedottaminen

Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin alussa.

Opinnoissa eteneminen

Ryhmänohjaaja seuraa opinnoissa etenemistä ja on yhteydessä huoltajaan tarvittaessa. Opiskelijalla on mahdollisuus
uusia hyväksytty kurssi osallistumalla uudelleen kurssille tai
näyttökokeena sille opettajalle, jolla kyseinen kurssi on tarjolla. Kurssiarvosanaksi tulee suorituksista parempi.
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Opintojen hyväksilukeminen

Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot suhteutetaan
seuraavan taulukon avulla.
Asteikko 1–5
Lukioasteikko
1 (tyydyttävä)
5 (välttävä)
		
2 (tyydyttävä)
6 (kohtalainen)
3 (hyvä)		
7 (tyydyttävä)
4 (hyvä)		
8 (hyvä)
5 (kiitettävä)
9 (kiitettävä) tai 		
		10 (erinomainen)
hylätty
4 (hylätty)		

Asteikko 1–3
1
1
2
2
3
hylätty

Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukioopintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisiin tai syventäviin
kursseihin, tulee niistä antaa numeroarvosana. Arvosanan
määrittelyn tukena voidaan edellyttää lisänäyttöjä. Hyväksiluvusta päättää rehtori.
Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä
lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin
kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan.
Vastaavuudet määritellään tarkemmin oppiainekohtaisesti.
Hyväksiluvun tekee opinto-ohjaaja, ja sen hyväksyy rehtori.
Lyhyestä pitkään oppimäärään siirryttäessä katsotaan vastaavuudet erikseen.
Maahanmuuttajaopiskelija arvioidaan suomi toisena kielenä (S2) vieraskielisille oppimäärän mukaan.

Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärä muodostuu pakollisista ja syventävistä kursseista sekä soveltavista kursseista. Oppiaineen
oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja syventävien
kurssien aritmeettisena keskiarvona. Hyväksytysti suoritetut
soveltavat kurssit otetaan huomioon oppiaineen arvosanan
lisänäyttönä, jotka eivät vaikuta oppimäärän arvosanaan
alentavasti.
Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kursseja enintään seuraavasti:
Opiskeltuja pakollisia ja
syventäviä kursseja,
1 - 2 kurssia		
3 - 5 kurssia		
6 - 8 kurssia		
9 tai enemmän		

Hylättyjä
enintään
0
1
2
3

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan
arvioidut pakolliset ja syventävät kurssit, eikä mitään niistä
voi jälkikäteen poistaa. Pakollisten ja syventävien kurssien
pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa,
mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa
paremmat.

Oppimäärän erillinen kuulustelu

Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurem-
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paa oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa.

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet

Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät lukuun ottamatta opinto-ohjausta,
josta annetaan suoritusmerkintä. Halutessaan opiskelija on
oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä
käsittää vain yhden kurssin. Valinnaisista vieraista kielistä,
mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi
kurssia, voidaan antaa suoritusmerkintä.
Muut soveltavat opinnot arvioidaan ainekohtaisten ohjeiden mukaisesti.

Lukion oppimäärän suoritus

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun
hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät edellä esitetyllä
tavalla hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75
kurssia täyttyy. Oppilaitoskohtaisista soveltavista kursseista
voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan
hyväksytysti suorittamat kurssit.

Uusinta-arviointi ja arvosanan oikaisu

Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa pyytää rehtorilta kurssi- tai päättöarvosanan tarkistusta. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Jos
opiskelija on tyytymätön ratkaisuun, hän voi pyytää arviointiin oikaisua aluehallintoviranomaiselta.

Todistukset ja niihin merkittävät tiedot

Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia:
1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on
suorittanut lukion koko oppimäärän.
2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun
henkilö on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän.
3. Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan
opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista.

Opiskelijan ohjaus ja tukeminen
Koulun ja kodin välinen yhteistyö

Kodin ja oppilaitoksen välisellä yhteistyöllä tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, turvallisuutta
ja hyvinvointia. Lähtökohtana yhteistyössä on huolenpito
opiskelijasta ottaen kuitenkin huomioon aikuistuvan nuoren
ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja vastuullisuuden.
Yhteydenpidosta koteihin vastaavat pääasiassa ryhmänohjaajat, mutta myös opinto-ohjaajalla on tärkeä rooli. Opintoopas, www-sivut ja kotiväeninfot antavat tarpeellista tietoa
opiskelijalle ja hänen vanhemmilleen.
Tarvittaessa voidaan järjestää vanhemmille tilaisuus tulla
käymään koululla keskustelemassa huollettavansa opinnoista. Huoltajien nimellä lähetetään opintojen seurantakirje
vuosittain 3. jaksossa postitse kotiin.
Opiskelijoiden huoltajille järjestetään kotiväenilta vähintään kolme kertaa lukioaikana. Ensimmäinen on heti
ensimmäisen vuoden syksyllä, jolloin huoltajat perehdytetään lukio-opintoihin ja luodaan pohja yhteistyölle. Toinen
kotiväen tapaaminen on seniorivuoden Wanhojen tanssiaisjuhla ja kolmas abivuoden syksyllä, jolloin erityisesti käsitellään ylioppilaskirjoituksiin liittyviä asioita. Kotiväenillloissa on
mahdollisuus saada informaatiota ja keskustella opettajien,
opinto-ohjaajien ja rehtorin kanssa opintojen edistymisestä
sekä muista koulunkäyntiin liittyvistä asioista.
Tilanteissa, joissa opiskelija jostain syystä tarvitsee erityistä tukea, toimitaan opiskelijahuollon kaavion mukaisesti.
Lukion neuvottelukunta on huoltajien, opiskelijoiden ja
koulun henkilökunnan yhteinen keskustelufoorumi ja se
kokoontuu kolmesti vuodessa keskustelemaan kulloinkin
ajankohtaisista asioista. Neuvottelukunta antaa lausuntonsa
lukuvuoden työpäivistä, opetussuunnitelmasta, opiskelijahuoltosuunnitelmasta ja muista ajankohtaisista asioista.

Ohjauksen järjestäminen

Ohjaustoiminnan tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukioopintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja.
Lukion opinto-ohjaus on koko kouluyhteisön yhteinen tehtävä
ja sitä järjestetään henkilökohtaisena ja ryhmäohjauksena.
Ohjauksen tavoitteena on edistää koulutuksellista, etnistä
ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja opiskelijan hyvinvointia
sekä ehkäistä syrjäytymistä.
Rehtori luo ohjaukselle sellaiset toimintaedellytykset,
että erilaisten ohjausmenetelmien ja työnjaon toteuttaminen
onnistuu. Rehtori tukee toiminnallaan henkilöstöryhmien
yhteistyötä ja ohjaustoiminnan suunnittelua koko oppilaitoksen yhteisenä tehtävänä. Lisäksi hän tiedottaa opiskelijoille
sekä heidän huoltajilleen säännöistä ja määräyksistä, jotka
ohjaavat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista.

Ohjauksen työnjako Seinäjoen lukiossa
Ryhmänohjaaja
 toimii ryhmänsä lähiohjaajana

 perehdyttää ryhmänsä opiskelijat lukio-opintojen käytäntöi-

hin ja tukee opiskelijoiden sosiaalistumista lukioon
 seuraa opiskelijoiden kurssikertymää, poissaoloja, mahdollisesti heikkenevää opintomenestystä
 tiedottaa opiskelijahuoltoryhmää mahdollisista erityistä
tukea vaativista opiskelijoista
 pitää ryhmänohjaajan tuokiot ohjaussuunnitelman
mukaisesti
 tutustuu ryhmänsä opiskelijoihin tulohaastatttelussa
lukio-opintojen alussa. Seniorivuonna ryhmänohjaaja käy
haastattelutuokiossa yhdessä opiskelijan kanssa läpi hänen
opintosuunnitelmansa toteutumista
Opinto-ohjaaja
 ohjaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmien tekemisessä
 vastaa ammatinvalinnanohjauksesta ja jotko-opintojen
esittelystä
 vastaa yhteistyöstä perusasteen, toisen asteen ja korkeaasteen kanssa sekä työelämän kanssa
 järjestää työelämään tutustumiset yhdessä aineenopettajien kanssa
 tapaa opiskelijan henkilökohtaisesti jatko-opintosuunnitelman tekemisen merkeissä
 keskustelee opiskelijoitten/huoltajien kanssa opiskelijan
opintojen etenemisestä yhdessä opiskelijahuoltoryhmän ja
ryhmänohjaajan kanssa
 toimii yhdyshenkilönä ulkopuolisiin yhteistyötahoihin
esim. EP:n Urheiluakatemia, Opinlakeusverkosto, kaksoistutkintolaisten ohjaustahot, opiskelijan syrjäytymistä ehkäisevät
hankkeet.
 osallistuu koulun markkinointisuunnitelman tekemiseen
ja toteuttamiseen. Suunnittelee ja osallistuu vanhempainiltoihin ja messuille.
 vastaa lukion ohjausmateriaalin tuottamisesta digitaalisen
oppimisympäristön ohjauksen osioista. Osallistuu kirjallisten
ohjausmateriaalien tuottamiseen.
 kokoaa ryhmänohjaajien käyttämän materiaalin.
 vastaa projekti- ja lanssiviikon valintojen ohjaamisesta ja
viikon käytännön järjestelyistä.
 pitää ohjauksen oppitunnit junioreille, senioreille, abeille
ja 4. vuoden opiskelijoille
 vastaa tutortoiminnasta
 perehdyttää etäopiskelun ja aikuislinjan käytäntöihin
 ohjaa kaksoistutkintojen lukio-opintoja yhdessä ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien kanssa.
 osallistuu opiskelijahuoltoryhmään ja opiskelijahuoltotyöhön
Aineenopettaja
 ohjaa opettamansa aineen opiskelutekniikassa, tiedonhankinnassa, yhteistyötaidoissa ja oppimaan oppimisen
valmiuksissa yhteistyössä alansa työelämään ja jatkokoulutukseen
 tiedottaa ryhmänohjaajalle/opinto-ohjaajalle opiskelijan
poissaoloista tai opiskeluvaikeuksista
opetussuunnitelma
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suja hankalaan tilanteeseen.
Terveydenhoitaja ja kuraattori voivat tarvittaessa ohjata
lääkärin tai psykologin vastaanotoille sekä mielenterveyspalveluihin.

Tutor-opiskelijat
 koulutetaan tehtäviinsä ensimmäisen lukuvuotensa aikana
 toimivat vertaisohjaajina
 perehdyttävät uudet opiskelijat lukio-opintoihin
 esittelevät lukio-opiskelua perusasteella ja erilaisissa
tilaisuuksissa
 tukevat opiskelijoiden sosiaalistumista lukioon

Tukitoimet ja lukitestaus

Opiskelijahuolto
Opiskelijahuollon kokonaisuus on selvitetty oheisessa
kaaviossa. Tarkka kuvaus opiskelijahuollosta on opiskelijahuoltosuunnitelmassa.
Opiskelijahuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä
ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on
luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Opiskelijahuolto on opiskeluympäristön
hyvinvoinnin edistämistä sekä oppimisvaikeuksien ja muiden
ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista.
Vastuu opiskelijahuollosta kuuluu kaikille opiskeluyhteisössä
työskenteleville.
Lukiolaisen terveydenhuoltoa koordinoi terveydenhoitaja.
Hänellä on avoin vastaanotto kaksi kertaa päivässä klo 9.1510 sekä 12.15 -13. Muina aikoina terveydenhoitaja voi ottaa
vastaan äkillisissä tilanteissa terveystapaamisten lomassa.
Terveydenhoitaja kutsuu kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat terveystapaamisiin.
Koululääkäri tekee kaikille toisen vuoden opiskelijoille
terveystarkastuksen.
Kuraattorin tehtävänä on auttaa ja tukea opiskelijaa eri
elämäntilanteissa ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Tarvittaessa kuraattori voi olla yhteydessä huoltajiin ja huoltajat
kuraattoriin. Yhteistyössä opiskelijan, hänen huoltajiensa ja
tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa etsitään ratkai-

Tukitoimet auttavat ja tukevat opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa.
Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti
jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset
ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden
vuoksi. Opiskelijat saattavat tarvita erityistä tukea myös mielenterveyden tai elämänhallintaan liittyvien ongelmien vuoksi.
Oppimisvaikeuksiin pyritään puuttumaan välittömästi, kun
ne on havaittu. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden
opetus- ja koetilanteet järjestetään siten, että hänen yksilölliset tarpeensa voidaan ottaa huomioon kaikkien oppiaineiden
opetuksessa ja eri oppimisympäristöissä. Erityistä tukea
tarvitsevalle opiskelijalle voidaan laatia myös kirjallinen suunnitelma ETS, jossa todetaan hänen yksilölliset tukitoimensa
opiskelujen tukemiseksi.
Erityisopettaja tekee lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille Niilo Mäki – instituutin nuorille ja aikuisille suunnatun
lukiseulan. Jokainen opiskelija saa kirjallisen palautteen
saamistaan tuloksista. Seulan perusteella opiskelija kutsutaan erityisopettajan haastatteluun, ohjataan LUE-kurssille
ja lukitesteihin. LUE-kurssin tavoitteena on tehostaa omaa
opiskelua ja oppimista sekä vahvistaa luku- ja kirjoitusstrategioita. Kurssin aikana arvioidaan opiskelijan mahdollista
lukivaikeutta ja tehdään myös tarkempi lukitestaus. Tämän
lukitestin perusteella laaditaan tarvittaessa lausunto ylioppilastutkintoa varten.
Opiskelun tukitoimiin kuuluu myös erityisopettajan yksilölliset erityisopetustuokiot, jonka tavoitteena on toimia opiske-

Opiskelijahuolto Seinäjoen lukioissa
Monialaiset työryhmät
Jäsenet / toimijat
Monialainen oppilashuollon yhteistyö
/ Alueellinen oppilashuollon
ohjausryhmä





Yksilökohtainen oppilashuolto /
Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä

Kokoontuu 1-2 kertaa lukuvuodessa.
/ kokouksista laaditaan muistio.

Koulu nimeää koulukohtaiset jäsenet.

rehtori / johtaja

psykologi- ja kuraattori

kouluterveydenhoitaja

erityisopettaja

opinto-ohjaajat

tarvittaessa muu asiantuntija tai
toimija, henkilökunnan edustaja,
opiskelija, huoltaja
Ryhmää johtaa rehtori.



oppilaitoksen opiskelijahuollon
suunnittelu, kehittäminen,
toteuttaminen ja arviointi
turvallisuuden, terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmia
ehkäisevä työ
kouluterveyskyselyn tai muun
vastaavan hyödyntäminen
opiskelijahuoltosuunnitelma

Koulun tarpeen mukaan esimerkiksi

kerran jaksossa

yhteisöllinen suunnittelukokous
koko henkilöstölle 1-2 kertaa
lukuvuodessa

kokouksesta laaditaan muistio

Kootaan tapauskohtaisesti. Ryhmään kuuluu
esimerkiksi

kouluterveydenhoitaja tai -lääkäri

kuraattori

psykologi

opinto-ohjaaja

opiskelijan keskeinen opettaja



Asiantuntijaryhmä sopii ryhmän
vastuuhenkilön, joka on yleensä kuraattori.
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Kokoukset / asiakirjat

yleinen suunnittelu
kehittäminen
ohjaus ja arviointi
hyvinvointisuunnitelma



Yhteisöllisen oppilashuolto /
Oppilaitoskohtainen
opiskelijahuoltoryhmä

Tehtävät ja toimintaohjeet





koulutuksen järjestäjä
sosiaalipalvelut
koulu- tai opiskeluterveydenhuollon
edustaja
muut










Kokoontuu tarvittaessa.
opiskelijan/opiskelijaryhmän tuen ja
opiskelijahuollon tarpeen selvittäminen
Asian käsittelyyn tarvitaan opiskelijan tai
opiskelijan vaikeuksien ratkaiseminen
huoltajan suostumus.
jatkotoimenpiteistä huolehtiminen
seuranta
Kokoontumisesta ja toimenpiteistä laaditaan
opiskelijahuoltokertomus

lijoiden tukena kaikkeen opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä
ongelmissa. Erityisopettaja on tavattavissa Seinäjoen lukiossa parittomissa jaksoissa ( 1,3,5 ) ma, ti ja ke; parillisissa
jaksoissa (2,4,6,) ma, ti.
Erityisopettaja tekee kaikille alkaville lukiolaisille lukiseulan ja laatii tarvittaessa lukilausunnot. Erityisopettaja vastaa
ylioppilaslautakunnalle lähetettävistä erityisjärjestelyistä
lukivaikeuden, sairauden, vamman tai vieraskielisyyden osalta. Erityisopettaja voi laatia myös puoltolauseen vaikeaan
elämäntilanteeseen liittyen.
Jos opiskelijalla on motivaatio-ongelmia kuraattori ja/tai
opinto-ohjaaja auttavat nuorta määrittelemään realistiset
tavoitteet, tekemään sellaiset suunnitelmat, jotta tuloksia
syntyy. He kannustavat nuorta ottamaan vastuuta omasta
opiskelustaan. Eroamistilanteessa opiskelijan kanssa keskustellaan tulevaisuuden suunnitelmista ja selvitetään Seinäjoen
seudun koulutusyhteistyöverkon tarjoamat mahdollisuudet.
Yhteistyön avulla pyritään rakentamaan opiskelijalle sopiva
henkilökohtainen opintosuunnitelma ja ehkäisemään näin
opiskelijan syrjäytymistä ja putoamista pois koulutusjärjestelmästä.

Kielten ja matematiikan oppimisvaikeudet

Oppilaitoksessamme järjestetään tukiopetusta äidinkielessä, englannissa, ruotsissa ja matematiikassa.

Aihekokonaisuudet
Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata nykyisille ja
tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet. Ihminen
ei voi ohittaa luonnon ehtoja ja maapallon kestokyvyn rajoja,
vaan ne on otettava huomioon. Lukion pitäisikin kannustaa
opiskelijoita toimimaan kestävän kehityksen puolesta.

Ekologisesti kestävä kehitys

Ekologisesti kestävässä kehityksessä on tärkeätä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemin toimivuuden
säilyttäminen. Tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä
tarkoitetaan varovaisuusperiaatteella, ympäristövaikutusten
arvioinnilla, haittojen synnyn estämisellä ja torjumisella
niiden syntylähteillä sekä haittojen kustannusten korvausvelvollisuudella. Opiskelijalta myös edellytetään perehtymistä
maailmanlaajuisiin haasteisiin: ilmastonmuutokseen, biologisen monimuotoisuuden turvaamiseen sekä luonnonvarojen
kestävään käyttöön. Tärkeää on nähdä kansainvälisen yhteistyön merkitys ja tiedostaa, että tavoitteiden toteutumiseksi
niin yksilön kuin myös yhteisöjenkin on otettava vastuuta
tekemisistään.
Ekologisen puolen lisäksi kestävään kehitykseen kuuluu
muitakin ulottuvuuksia: taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Jotta todella voitaisiin puhua kestävästä
kehityksestä, nämä kaikki osa-alueet on otettava huomioon
ja niitä on toteutettava samanaikaisesti.

Taloudellinen kestävä kehitys

Taloudellinen kestävä kehitys on sisällöltään ja laadultaan
tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä
velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Tavarat ja palvelut tulee tarjota luonnonvaroja ja energiaa säästäen sekä
mahdollisimman vähän ympäristöä rasittaen. Meillä metsät
ovat tärkeä uudistuva luonnonvara, ja puhdas ympäristömme tarjoaa mahdollisuuden myös luomutuotantoon. Siten
opiskelun tavoitteisiin luontevasti liittyy suomalaisen luonnon
ja luonnonvarojen arvostaminen.
Kestävä taloudellinen kehitys - niin kuin muutkin kestävän
kehityksen osa-alueet - perustuu inhimilliseen pääomaan:
koulutukseen ja tutkimukseen. Yhä enemmän korostuvat resurssien tehokas ja säästeliäs käyttö sekä korkea teknologia.

Sosiaalisesti kestävä kehitys

Sosiaalisesti kestävässä kehityksessä tavoitteena on
yhteiskunnan perushyvinvoinnin turvaaminen tulevaisuudessakin. Hyvinvointivaltion tunnuspiirteitä ovat sosiaaliset
perusoikeudet, kaikkia kansalaisia koskeva sosiaaliturvan
kattavuus ja riittävyys, pyrkimys väestöryhmien ja alueiden väliseen yhdenvertaisuuteen sekä sukupuolten välinen
tasa-arvo. Lukio-opiskelussa luodaan jatkuvasti muuttuvissa
oloissa edellytyksiä sosiaalisten epäkohtien tiedostamiseen,
käydään eettistä keskustelua kestävän kehityksen arvoista ja
asenteista sekä kannustetaan toimimaan niiden mukaan. Soopetussuunnitelma
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siaalisen kestävyyden toteuttamisessa on useita tasoja omien
kulutustottumusten muuttamisesta ja vapaaehtoistoiminnasta aina kansainväliseen vastuun kantamiseen saakka.

Kulttuurisesti kestävä kehitys

Kulttuurisesti kestävässä kehityksessä pyritään kulttuurien
moninaisuuden säilymiseen sukupolvelta toiselle. Se edellyttää ihmisen vapaan henkisen toiminnan mahdollistamista
niin valtaväestölle kuin myös vähemmistöjen jäsenillekin.
Kulttuurista kestävyyttä toteutetaan muun muassa vaalimalla
kansanperinnettä sekä maisemaa että kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita rakennuksia ja asuinympäristöjä. Tämän lisäksi
on tarjottava esimerkiksi eri taiteen lajeille - alakulttuurien
taidetta unohtamatta - esittämismahdollisuuksia.
Jotta kulttuurien vaaliminen voisi toteutua, opiskelijan
on kyettävä tiedostamaan oma kulttuurinen ympäristönsä:
mihin eri alakulttuureihin itse kuuluu sen lisäksi että on
suomalaisen kulttuurin edustaja. On myös tärkeää huomata,
minkälaisia arvoja ja elämän käytäntöjä tai käyttäytymismalleja niihin liittyy. Oman kansan kulttuuriperinnön tunteminen
ja arvostaminen ovat sinällään tavoitteena, mutta ne voivat
myös auttaa ymmärtämään ja arvostamaan muita kulttuureita sekä motivoida kansainväliseen vuorovaikutukseen.
Kestävän kehityksen sisällöt ja tavoitteet tulevat opiskelijoille tutuiksi luontevasti eri aineiden oppitunneilla,
esimerkiksi biologian, maantieteen, uskonnon, filosofian,
äidinkielen ja vieraiden kielten opetuksessa. Oppituntien
ohella myös päivänavaukset tarjoavat mahdollisuuden
tiedottaa kestävästä kehityksestä ja siihen liittyvistä arvoista
sekä muistuttaa jokaisen omista vaikutusmahdollisuuksista.
Niin ikään vaihto-oppilaat, koulun ulkopuoliset asiantuntijat,
vähemmistöjen edustajat, taiteilijat ja ulkomaalaiset vieraat
on nähtävä merkittävinä tiedon sekä ennen kaikkea elämyksellisen, omakohtaisen kokemustiedon välittäjinä. Tällaista
tietoa on tarjolla myös koulun järjestämillä luontoretkillä ja
vierailuilla.
Koulun jokapäiväisessä arjessa kestävä kehitys näkyy
muun muassa kierrätyksen suosimisessa sekä luonnonvarojen ja energian säästämisessä. Oppilaitoksessamme on
jo tehty seurantatyötä, ja tavoitteena on saada arvioinnista
jatkuva käytäntö.

Mediakasvatus
Mediaosaaminen on nykyihmisen tärkeimpiä taitoja.
Lukio-opetuksen tulee tarjota opiskelijalle opetusta ja toimintamuotoja, joiden avulla hän syventää ymmärrystään median
keskeisestä asemasta ja merkityksestä kulttuuristamme. Lukion tulee vahvistaa opiskelijan aktiivista suhdetta mediaan
ja valmiutta vuorovaikutukseen.
Mediakasvatuksella ymmärrämme median käytön
harjoittelemista, median kuluttamista, medioitten kriittistä
tarkastelua, viestien tuottamista yhdessä ja itsenäisesti.
Medialukutaidon tulee olla tiedostetusti läsnä koko lukion
perusopetuksessa.

Toteutus eri näkökulmista

Teknisessä lähestymistavassa keskitytään viestimien tekniikkaan ja niiden käytön harjoitteluun, esim.
 tietokoneen ja ohjelmien peruskäyttö
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tutustutaan kamera-, videointi- ja editointitekniikoihin
mahdollisuuksien mukaan
 erilaiset tiedonhakumenetelmät kirjastonkäytöstä internettiin
Toteutus: erityisesti tieto- ja viestintätekniikan kursseilla


Taidekasvatuksellisessa lähestymistavassa keskitytään mediatekstin ja eri lajityyppien erittelyyn ja analysointiin, esim.
 mediatekstin (sisältää myös kuvallisen ilmaisun) rakenne
 kerronnalliset tasot, symboliikka
 esteettiset arvot
Toteutus: äidinkielen, kuvataiteen ja musiikin kursseilla.
Yhteiskunnallisessa lähestymistavassa keskitytään mediaesityksen välittämän maailmankuvan vastaanottoon ja kriittiseen arviointiin, esim.
 mediatekstin vaikuttavuuden arvioiminen ja tulkitseminen
 mediatekstin taustalla olevien valintojen, valtasuhteiden,
arvojen ja asenteiden erittely
 mediatuotannon taustalla olevien taloudellisten ja poliittisten motiivien tiedostaminen ja erittely
 median yhteiskunnallisen roolin pohtiminen: tiedon
välittäminen - viihdyttäminen
Toteutus: on sovellettavissa miltei kaikkiin oppiaineisiin,
erityisesti historian ja yhteiskuntaoppiin sekä äidinkieleen.

Näkökohtia

mediakasvatuksen tavoitteellisuus
liittyminen kaikkiin oppiaineisiin
eri oppiaineiden välisen yhteistyön tehostaminen (esim.
oppiainerajat ylittäviä kursseja, teemapäiviä, erilaisia projekteja, kuten koulun lehden toimittaminen)
 yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa (esim.
koulun ja paikallislehtien/radion välillä)
 viestintävälineiden ominaispiirteiden huomioiminen
 kytkeminen ajankohtaisiin ilmiöihin




Teknologia ja yhteiskunta
Teknologian kehittämisen lähtökohtana on elämän laadun
parantaminen. Teknologian perustana on luonnossa vallitsevien lainalaisuuksien tunteminen. Teknologia sisältää
tiedon ja taidon suunnitella, valmistaa ja käyttää teknologisia
tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä. Opetuksessa korostetaan
teknologian ja yhteiskunnan kehittymisen vuorovaikutteista
prosessia.
Tavoitteena on, että opiskelija
osaa käyttää luonnontieteiden ja muiden tieteenalojen
tietoa pohtiessaan teknologian kehittämis-mahdollisuuksia
 ymmärtää ja osaa arvioida ihmisen sekä ympäristön
suhdetta teknologiaan
 osaa arvioida teknologian kehittämistä ohjaavia eettisiä,
taloudellisia, hyvinvointi- ja tasa-arvonäkökohtia sekä ottaa
näihin kantaa
 ymmärtää ja osaa arvioida teknologian ja talouden
vuorovaikutusta
 oppii yrittäjyyttä ja tutustuu paikalliseen työelämään.


Koulun tehtävänä on ohjata opiskelijaa pohtimaan teknologian kehittämisen seurauksia suhteessa yhteiskunnallisiin
muutoksiin ja omaan elämäänsä. Samoin häntä ohjataan
ymmärtämään, käyttämään ja hallitsemaan teknologiaa.

Toteuttaminen

Luonnontieteelliset aineet kantavat luontevasti päävastuun
tämän aihekokonaisuuden eri osa-alueiden opettamisesta
unohtamatta arvioivaa ja pohtivaa näkökulmaa. Teknologia
on esillä useissa yhteiskunnallisissa aineissa, koska sen rooli
ihmiskunnan historiassa on merkittävä. Kriittistä ja arvioivaa
suhtautumista teknologiaan opetetaan myös monissa muissa
aineissa, joissa painotetaan kantaaottavaa suhtautumista
teknologian aikaansaamiin muutoksiin ja uudistuksiin.
Tietotekniikan opetuksen tehtävänä on huolehtia siitä, että
opiskelijoilla on valmiudet käyttää internettiä, valintaohjelmia, tekstinkäsittelyohjelmaa ja muita päivittäisessä koulutyössä tarvittavia ohjelmistoja sekä tietoverkkoa. Tietotekniikan opetuksen tehtävä on tarkemmin määritelty kunta- ja
koulukohtaisessa tieto- ja viestintästrategiassa.
Aihekokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä konkretisoidaan
tutustumiskäynneillä eri alojen yrityksissä. Tällaisia aloja ovat
esimerkiksi hyvinvointi ja terveys, informaatio ja viestintä,
muotoilu ja musiikki, ympäristönsuojelu, energiantuotanto,
liikenne sekä maa- ja metsätalous. Kehitettäviä asioita ovat
myös opintokokonaisuudet, joissa yhdistyy osia eri aihekokonaisuuksista sekä teknologian ymmärtäminen, käyttämisen,
hallitseminen ja arvioimisen näkökulmista.




yhteistyö kulttuurilaitosten kanssa
vierailijat, joiden avulla tutustutaan eri kulttuureihin

Hyvinvointi ja turvallisuus
Hyvinvointi ja turvallisuus –aihekokonaisuuden tavoitteet
ovat samansuuntaisia Seinäjoen lukion toiminnan keskeisten
arvojen kanssa. Tämä arvoperusta ohjaa evästämään opiskelijoita elämänkaaren eri vaiheissa ja muutos- ja kriisitilanteissa tarvittavilla tiedoilla ja taidoilla, niin että ne muodostuisivat osaksi heidän arkiosaamistaan. Arvojen, asenteiden
ja toimintatapojen välittämisessä pyritään ainekohtaisen
opetuksen lisäksi hyödyntämään oppilaitoksen olemassaolevia tiedotuskanavia, oppilaskuntaa ja opiskelijahuoltoa.
Tavoitteena on, että opiskelija
ymmärtää oman ja yhteisöllisen psyko-fyysis-sosiaalisen
hyvinvoinnin perusedellytyksiä
 ymmärtää osallisuuden, keskinäisen tuen ja oikeudenmukaisen toiminnan merkityksen oman ja muiden elämänilon, mielenterveyden ja jaksamisen ylläpitämisessä
 mieltää hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvien asioiden
kuuluvan jokaiselle yhteisön jäsenelle
 havaitsee ongelmatilanteet, tunnistaa ja tunnustaa avun
tarpeen
 tuntee suomalaisen sosiaali- ja terveysjärjestelmän sekä
osaa hakea apua itselle ja toiselle


Miten aihekokonaisuutta toteutetaan koulussa?

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien
tuntemus
Seinäjoen lukioissa kulttuuri-identiteetti-teemaa toteutetaan monilla eri tasoilla lähtien opiskelijoiden omista alakulttuureista maailmankansalaisuuteen. Lukiomme edistää kulttuurien tuntemusta eri oppiaineiden välityksellä ja koulujen
yhteisissä tilaisuuksissa.

Tavoitteet

opiskelija tunnistaa sekä maailman erilaisia kulttuureja
että Suomen kulttuurit ja tietää niiden keskeisimmät piirteet
 opiskelija tiedostaa oman kulttuuri-identiteettinsä
 opiskelijalla on valmiudet yksilöiden erilaisuuden kohtaamiseen
 opiskelija pystyy kohtaamaan tasavertaisesti muiden
kulttuurien edustajat


Miten aihekokonaisuutta toteutetaan koulussa?

asennekasvatus kaikissa oppiaineissa
eri oppiaineiden kursseissa tiedollista sisältöä eri kulttuureista ja kulttuuri-identiteetti-käsitteestä
 päivänavaukset
 vieraissa kielissä kulttuuritietouteen kasvattaminen
 juhlat
 ystävyyskoulutoiminta
 kansainväliset projektit
 opiskelijavaihtoja
 vaihto-oppilastoiminnan aktivointi: esim. koulussa olevien vaihto-oppilaiden integroiminen opetusryhmiin



Hyvinvoinnin ja turvallisuuden aihekokonaisuus kulkee
sisältönä usean lukion oppiaineen kurssin läpi. Perusteel–lisesti aihekokonaisuutta käsitellään terveystiedossa, liikunnassa, biologiassa ja psykologiassa. Painopiste on ratkaisujen
ja henkilökohtaisten voimavarojen löytämisessä, silloinkin
kun käsiteltävinä ovat ongelmat ja vaikeudet.
Koulun yhteisten tilaisuuksien sekä teema- ja liikuntapäivien ohjelmaan voidaan sisällyttää erilaista hyvinvointiin
ja turvallisuuteen liittyvää toimintaa. Se voi olla liikuntaa,
sosiodraamaa, tarinateatterin toteuttamista, tietoiskuja ravinnosta, päihteistä, seksiasioista tms. Toteuttamispaikkana voi
olla luonto tai jokin muu jokapäiväisestä kouluympäristöstä
poikkeava paikka.
Lisäksi aihekokonaisuus on vahvasti esillä opinto-ohjauksessa ja koulun opiskelijahuollon toiminnassa. Näkökulma on
tällöin yksilökeskeinen ja opiskelijan tilanteeseen keskittyvä.
Itsetuntemuksen lisäämiseen ja vuorovaikutustaitojen
kehittämiseen suuntautuvat lukiokohtaiset kurssit painottavat useimmiten psyykkistä hyvinvointia. Fyysistä hyvinvointi
käsitellään paljolti liikunnassa, terveystiedossa sekä myös
biologiassa.
Usean oppiaineen kesken voidaan toteuttaa yhteisiä kursseja, joissa aihekonaisuus painottuu.

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys
Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys –aihekokonaisuuden
tavoitteena on kasvattaa opiskelijoita aktiivisiksi, vastuuta
kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Se merkitsee avointa
osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnan eri alueilla
politiikkaan, talouselämään, sosiaaliseen toimintaan ja
opetussuunnitelma
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kulttuurielämään. Yrittäjyyskasvatuksen tarkoituksena on
antaa valmiuksia yrittäjäksi ryhtymiseen, mutta se merkitsee
yleisemminkin opiskelijoiden yritteliäisyyden ja oma-aloitteisuuden tukemista.
Opiskelijan olisi kyettävä osallistumaan aktiivisesti ja yrittävällä asenteella omaan opiskeluunsa sekä tulevaisuudessa
omaan työhönsä niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin
kansainvälisestikin.
Tavoitteena on, että opiskelija omaksuu toimintansa
tavaksi aloitteellisuuden sekä yritteliäisyyden ja tuntee
yrittäjyyden eri muotoja, mahdollisuuksia, periaatteita sekä
yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa.
Koulussamme toteutetaan yrittäjyyttä ja aloitteellisuutta
korostavia arvoja. Tämän vuoksi olisi edistettävä oppiainerajat ylittävää yhteistoimintaa. Se edellyttää aineiden välistä
yhteissuunnittelua siten, että kunkin aineen tietyissä kohdin
yrittäjyysteema ja aktiivisen kansalaisen näkökulma tulevat
tietoisesti huomioiduksi.
Tavoitteena on myös saada paikkakunnan yrityksiä tulemaan osaksi koulumme toimintaa vierailuin ja monipuolisen
yhteistoiminnan keinoin.

Toimintatapoja

On tarkoituksenmukaista käyttää hyväksi sekä parantaa
koulussa jo olemassa olevia käytänteitä.
 yhteistyö paikallisten yhdistysten, yritysten ja yrittäjien
sekä näiden järjestöjen kanssa.
 taksvärkkikontaktit
 kummiyritystoiminta ja yritysvierailut
 vapaaehtoistyö
 kursseilla ja projekteissa luodut kontaktit
 yhteisiä keskustelutilaisuuksia ja paneelit
 rehtoreiden kyselytunnit
 opiskelijalähtöinen yrittäjyys, joista esimerkkinä esim.
mahdollisuus osallistua Nuori yrittäjyys -projektiin, englanninkieliseen yrittäjyyden opintokokonaisuuteen
 opiskelijakuntatoiminta, abi- ja senioritiimit
 nuorisovaltuusto ja nuorisovaalit
 luottamusopiskelijoiden toiminta
 koulun juhlat
 koulun lehden ja vuosikirjan tomituskunta
 Lukiolaisten liiton toimintaan osallistuminen
 yhteiskunnallisiin asioihin osallistumiseen
rohkaiseminen ja kannustaminen
 osallistuminen vapaaehtoisen kansalaistoimintaan
 kansainvälistymisen näkökulman omaksuminen
 lisäksi useissa oppiaineissa käsitellään aktiivista kansalaisuutta ja yrittäjyyttä. Näin esimerkiksi historiassa, yhteiskuntaopissa, kuvataiteessa, vieraissa kielissä sekä äidinkielessä ja kirjallisuudessa.
 kehittämisryhmät
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Oppiainekohtainen
Opetussuunnitelma
Äidinkieli ja
kirjallisuus
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys
äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen jäsentää
maailmaa ja rakentaa sosiaalista todellisuutta. Äidinkielen
myötä ihminen omaksuu yhteisönsä kulttuurin ja rakentaa
omaa identiteettiään. Tämä mahdollistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä kulttuurin jatkuvuuden ja sen kehittämisen.
Kielestään tietoinen ihminen kykenee monipuolisesti parantamaan elämänsä laatua.
Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen
keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine, joka tarjoaa
aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Se saa
sisältöjä kieli-, kirjallisuus- ja viestintätieteistä sekä kulttuurin tutkimuksesta. Kielen, kirjallisuuden ja viestinnän tietoja
sekä lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja
opitaan erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus opastaa arvostamaan
omaa kulttuuria ja kieltä. Oppiaine ohjaa monikulttuurisuuden ja monikielisyyden ymmärtämiseen ja kielelliseen ja
kulttuuriseen suvaitsevaisuuteen.
Lukion kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on kaunokirjallisuuden ymmärtäminen, tekstien eritteleminen ja tulkitseminen eri näkökulmista. Kaunokirjallisuus tarjoaa aineksia
henkiseen kasvuun, kulttuuri-identiteetin muodostumiseen ja
omien ilmaisuvarojen monipuolistamiseen.
Kirjallisuuden lukeminen tutustuttaa opiskelijan monenlaisiin tapoihin elää ja toimia yhteiskunnassa. Myös lukiokoulutuksen yhteiset aihekokonaisuudet tulevat monin tavoin
esille luettavassa kirjallisuudessa. Kirjallisuuden lukeminen
ja opettaminen lisäävät opiskelijan tietoja ja kokemuksia ja
laajentavat hänen maailmankuvaansa. Näin opiskelija oppii
elämään ja toimimaan yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä,
joka tiedostaa kestävän kehityksen merkityksen ja osaa ja
tahtoo toimia omassa arjessaan vastuullisena opiskelijana,
kuluttajana ja kansalaisena. Näin hän lisää myös ympäristönsä hyvinvointia ja turvallisuutta.
Lukiokoulutuksen yhteisistä aihekokonaisuuksista erityisesti mediakasvatus sekä kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien
tuntemus ovat opiskelun kohteena kaikilla kursseilla äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelun tavoitteiden ja sisältöjen
mukaisesti.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus tähtää sellaisiin viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin, jotka luovat riittävät edellytykset jatko-opinnoille, osallisuudelle työelämässä ja aktiiviselle kansalaisuudelle. Opetuksessa korostetaan teknologian
ja yhteiskunnan kehittymisen vuorovaikutteista prosessia.
Sosiaalinen vuorovaikutus ja oppiminen perustuvat monipuoliseen viestintäosaamiseen ja vankkaan luku- ja kirjoitustai-

toon sekä taitoon käyttää kieltä tilanteen vaatimalla tavalla.
Oppiaine äidinkieli ja kirjallisuus ohjaa aktiiviseen tiedon
hankkimiseen, tiedon kriittiseen käsittelyyn ja tulkintaan.
Opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon,
sillä eri tieto- ja taitoalueet ovat toiminnallisessa yhteydessä toisiinsa. Niitä yhdistävänä tekijänä on kieli ja näkemys
ihmisestä tavoitteellisesti toimivana, itseään ilmaisevana,
merkityksiä tulkitsevana ja tuottavana viestijänä.

Opetuksen tavoitteet

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on, että
opiskelija
syventää tietojaan kielestä, kirjallisuudesta ja
viestinnästä ja osaa hyödyntää niihin liittyviä käsitteitä


syventää ja monipuolistaa viestintä- ja
vuorovaikutustaitojaan niin, että hän pystyy tavoitteelliseen
ja tarkoituksenmukaiseen vuorovaikutukseen


oppii käyttämään kieltä entistä tarkoituksen
mukaisemmin sekä puheessa että kirjoituksessa


oppii ymmärtämään ja analysoimaan tekstin ja
kontekstin suhdetta


syventää tekstitaitojaan siten, että hän osaa eritellä,
tulkita, arvioida, hyödyntää ja tuottaa erilaisia tekstejä
entistä tietoisempana niiden tavoitteista ja konteksteista


oppii arvioimaan tekstin ilmaisua, esimerkiksi retorisia
keinoja ja argumentaatiota, sekä soveltamaan tietojaan
tekstien vastaanottamiseen ja tuottamiseen


syventää kirjallisuuden tuntemustaan ja kehittää
siten ajatteluaan, laajentaa kirjallista yleissivistystään,
mielikuvitustaan ja eläytymiskykyään ja rakentaa
maailmankuvaansa


hallitsee kirjoitetun kielen normit ja ymmärtää yhteisen
kirjakielen tarpeellisuuden


osaa valikoida ja kriittisesti arvioida erilaisia
tietolähteitä, tiedon luotettavuutta, käyttökelpoisuutta ja
tarkoitusperiä, osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa
oppiaineen opiskelussa




nauttii kulttuurista ja arvostaa sen monipuolisuutta

ymmärtää ja osaa arvioida ihmisen sekä ympäristön
suhdetta teknologiaan.


media kytkeytyvät jokaisen kurssin tavoitteisiin ja sisältöihin
siten, että tietojen ja taitojen opiskelu on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikilla kursseilla syvennetään
kirjoitetun kielen hallintaa ja kehitetään lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja sekä luetaan runsaasti kaunokirjallisia ja muita tekstejä kunkin kurssin näkökulmasta.

1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän
osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia
taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja
median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu
ja hän oppii luottamaan itseensä viestijänä. Hän oppii myös
ymmärtämään oman merkityksensä turvallisen viestintäympäristön luomisessa.
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija


oppii tarkastelemaan monenlaisia tekstejä entistä
tietoisempana tulkintaansa ohjaavista seikoista


ymmärtää tekstin merkityskokonaisuutena ja tarkastelee
sen piirteitä tavoitteen, viestintätilanteen ja välineen kannalta


oppii tarkastelemaan kielenkäyttöään, lukemistapojaan
ja viestintäänsä entistä tietoisemmin



Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssien arvioinnin tulee
kohdistua monipuolisesti oppiaineen eri alueisiin. Arvioinnin
pohjana on opiskelijan tieto kurssien tavoitteista ja sisällöistä niin, että hän pystyy seuraamaan omaa edistymistään.
Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tuotokset
sekä aktiivinen osallistuminen. Henkilökohtainen tavoitteenasettelu ja palaute sekä toisilta opiskelijoilta että opettajalta
ovat opiskelijan puheviestinnän ja kirjoittamisen taitojen kehittymisessä tärkeitä. Opetuksessa tulee kehittää opiskelijan
itsearviointitaitoja, joiden avulla hän voi rakentaa myönteistä
mutta realistista käsitystä itsestään puhujana, lukijana ja
kirjoittajana.

Pakolliset kurssit

Kursseilla toteutetaan aineen sisäistä integraatiota:
lukeminen, kirjoittaminen, puheviestintä, kieli, kirjallisuus ja

tottuu huoltamaan tuottamiensa tekstien kieliasua

syventää tietojaan ryhmäviestinnästä: hän kehittää
ja oppii arvioimaan omia osallistumistapojaan ryhmän
vuorovaikutuksen ja ilmapiirin sekä ryhmätyön tai
keskustelun tuloksellisuuden kannalta.
KESKEISET SISÄLLÖT


tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä
kuten tavoite, vastaanottaja, viestintätilanteen, -välineen ja
-teknologian vaikutus tekstiin




viestintätilanteen ja -välineen vaikutus tekstiin

tekstikäsityksen syventäminen, esimerkiksi puhutut ja
kirjoitetut tekstit, mediatekstit, sähköiset ja graafiset tekstit,
asia- ja kaunokirjalliset tekstit, julkiset ja yksityiset tekstit


erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia ja
harjoittelua: ymmärrettävyys, havainnollisuus ja eheys



Arviointi

syventää tekstikäsitystään

tekstien referointi ja kommentointi

omien viestintätietojen, -taitojen, -asenteiden ja
-motivaation arviointi lukio-opiskelun näkökulmasta



vuorovaikutustaidot ryhmässä

2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Opiskelija harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden
kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja kehittyy erilaisten tekstien tuottajana.
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
osaa arvioida tekstien sisältöä, näkökulmia, tyyliä ja
muotoa sekä oppii erittelemään tekstiä temporaalisista,
kausaalisista, kontrastiivisista ja muista merkityssuhteista
koostuvana kokonaisuutena, oppii tekstien erittelyssä
tarvittavaa käsitteistöä ja pystyy soveltamaan sitä myös
tuottaessaan itse tekstiä
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tottuu työstämään tekstiään oman ja toisten arvion
pohjalta

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija



oppii suunnittelemaan ja laatimaan puhuttuja
ja kirjoitettuja asiatekstejä sekä kykenee välittämään
sanomansa kuuntelijoille tai lukijoille tavoitteittensa
mukaisesti


osaa niin kirjoittajana kuin puhujanakin
perustella monipuolisesti näkemyksiään sekä arvioida
vaikuttamispyrkimyksiä ja tekstin luotettavuutta

oppii tiedonhankintastrategioita, käyttää painettuja
ja sähköisiä tietolähteitä sekä löytää käyttökelpoista ja
luotettavaa tietoa kirjoitelmansa tai puhe-esityksensä
pohjaksi.
KESKEISET SISÄLLÖT



tekstuaaliset keinot, esimerkiksi lausetyypit ja -rakenteet,
sananvalinnat, kielen kuvallisuus; jaksotus, viittaussuhteet,
kytkökset; fokusointi, aiheen rajaus ja näkökulman valinta





informatiivisen puheenvuoron rakentaminen,
kohdentaminen, havainnollinen esittäminen ja arviointi



kirjoittaminen prosessina: tarkoituksenmukaisen
aineksen haku, kriittinen valikointi ja siihen viittaaminen ja
hyödyntäminen omassa tekstissä sekä tekstin ja sen kieliasun
hiominen erityisesti rakenteen ja tekstin eheyden kannalta









3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen
taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä
syvenee.
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
oppii ymmärtämään kielen kuvallisuutta ja
monitulkintaisuutta


syventää tietojaan kirjallisuuden lajeista ja niiden
ominaispiirteistä


kehittyy fiktiivisten tekstien analysoijana erilaisia lukijaja tulkintalähtökohtia sekä tarpeellisia kirjallisuustieteellisiä
käsitteitä käyttäen


oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä
suullisesti että kirjallisesti


harjaantuu käyttämään kurssilla havainnoituja kielen
keinoja tarkoituksen-mukaisesti omassa ilmaisussaan.
KESKEISET SISÄLLÖT


kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa tulkinnan kannalta
perusteltua käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen


proosa kirjallisuudenlajina: kerrontateknisiä keinoja,
esimerkiksi kertoja, näkökulma, aihe, henkilö, aika, miljöö,
teema, motiivi


lyriikka kirjallisuudenlajina: käsitteinä esimerkiksi
runon puhuja, säe, säkeistö, rytmi, mitallisuus, toisto, kielen
kuvallisuus




draama kirjallisuudenlajina



novellien, runojen ja draaman erittelyä



kirjallisuuden keinojen käyttöä omissa teksteissä

4. Tekstit ja vaikuttaminen

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy
argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii
analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä.
TAVOITTEET
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syventää medialukutaitoaan, jolloin hän pystyy
analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisia mediatekstejä, niiden
taustoja ja tavoitteita sekä kriittisesti arvioimaan median
välittämää informaatiota ja vaikutusta yksilöihin, ympäristöön
ja yhteiskuntaan
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osaa tarkastella kirjallisuuden yhteiskunnallista
vaikutusta


ymmärtää ihmisen ja luonnon suhteen

oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden
välittämiä arvoja myös eettisistä lähtökohdista.


oppii osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnalliseen
keskusteluun ja päätöksentekoon.
KESKEISET SISÄLLÖT
suora ja epäsuora vaikuttaminen: esimerkiksi
suostuttelu, ohjailu, manipulointi; mainonta, propaganda;
ironia, satiiri, parodia
vaikuttamaan pyrkivien tekstien lajeja, graafisia ja
sähköisiä tekstejä: mielipide, kolumni, pakina, arvostelu,
pääkirjoitus, kommentti, mainos




argumentointitavat ja retoriset keinot



kantaa ottavia puheenvuoroja, keskusteluja ja väittelyitä

tietoisesti vaikuttamaan pyrkivää kirjallisuutta ja muita
kantaa ottavia tekstejä



tekstien ideologisuus, lähdekritiikki ja mediakritiikki



viestijän vastuu; mediavalinnat ja verkkoetiikka

5. Teksti, tyyli ja konteksti

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä
siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen
tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa.
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
oppii tarkastelemaan niin fiktiivisiä tekstejä kuin
asiatekstejäkin niiden kulttuurikontekstissa ja suhteessa
muihin teksteihin


oppii erittelemään tyylin elementtejä ja niiden vaikutusta
tekstin kokonaisuuteen


pystyy itsenäiseen kirjoitusprosessiin aiheen ja
näkökulman valinnasta, aineiston koonnista ja järjestelystä
tekstin muokkaamisen ja tyylin hionnan kautta oman
pohdiskelevan tekstin laadintaan




kehittää omaa ilmaisutapaansa ja kirjallista tyyliään.
KESKEISET SISÄLLÖT

eri aikakausia ja tyylejä edustavia kaunokirjallisia
ja muita tekstejä erityisesti kulttuurisen kontekstin
näkökulmasta


tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan,
arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä oman aikansa että
nykyajan kontekstissa


tyylin aineksien kuten sananvalinnan, sävyn, kielen
kuvallisuuden, rytmin ja lauserakenteen vaikutus tekstiin


oppiaineen sisältöihin liittyvästä aiheesta, itse valitusta
näkökulmasta laadittu pohdiskeleva teksti




oman tyylin hiontaa ja huoltoa

6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti

Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen
kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle.
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
oppii tuntemaan suomen kielen kehityksen vaiheita
ja ymmärtää eurooppalaisten kieli- ja kulttuurikontaktien
vaikutuksen suomalaisen kulttuurin muotoutumiseen ja
jatkuvaan muutokseen


esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelua erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa


puheviestinnän kulttuurisia piirteitä ja suomalaista
puhekulttuuria


8. Tekstitaitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida
ja tuottaa tekstejä ottaen huomioon muun muassa lukion
päättövaiheen tekstitaidon kokeen.
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti ja kriittisesti
erilaisia tekstejä

arvostaa nyky-Suomen monikulttuurisuutta ja -kielisyyttä
ja ymmärtää äidinkielen merkityksen jokaiselle ihmiselle.
Opiskelijan vahvistunut kulttuuri-identiteetti auttaa häntä
ymmärtämään monikulttuurisuutta ja tasa-arvoa, mikä lisää
hyvinvointia ja turvallisuutta opiskelijan omassa elämässä ja
hänen ympäristössään.



tuntee suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia
ja teemoja. Hän osaa arvioida niiden merkitystä oman
kulttuurinsa näkökulmasta kulttuurisen ja yksilöllisen
identiteetin rakentajana.
KESKEISET SISÄLLÖT



tekstityypit ja tekstilajit



tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet





teksti suullisessa ja kirjallisessa traditiossa:
kansanrunoudesta kirjallisuuteen, kirjoitetusta kulttuurista
nykyviestintään


suomen kielen muotoutuminen ja muuttuminen
kansainvälisessä ympäristössä; kielenohjailun periaatteet
opiskelijan kielenkäytön näkökulmasta


kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin
rakentamisessa


suomalaista kaunokirjallisuutta aika- ja
kulttuurikontekstissaan, keskeisiä teoksia ja teemoja


kirjallisia ja suullisia tuotoksia kurssin teemoihin
liittyvistä aiheista


Syventävät kurssit
7. Puheviestinnän taitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta,
ominaispiirteistä ja puhekulttuurista


varmentaa taitoaan kirjoittaa sisällöltään, rakenteeltaan
ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä.
KESKEISET SISÄLLÖT
Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita:


tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman
valinta, jäsentely, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja
ulkoasun viimeistely




kielenhuoltoa



lukion päättövaiheen tekstitaidon kokeen vaatimukset

9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri

Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen
keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee,
ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti
lukion päättötason vaatimuksia.
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään
ajankohtaisia kielen, kirjallisuuden ja viestinnän teemoja


oppii arvioimaan ja arvottamaan ajankohtaisia
tekstejä eettisin ja esteettisin perustein ja näkemään niiden
merkityksen osana yhteiskunnallista keskustelua


löytää nykykirjallisuudesta itseään kiinnostavia tekstejä
ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun


osoittaa kypsyyttä oman tekstinsä näkökulman
valinnassa, aiheen käsittelyssä, ajattelun itsenäisyydessä ja
ilmaisun omaäänisyydessä.
KESKEISET SISÄLLÖT




nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä



kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan
sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan





tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman
luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.



oppii ratkaisemaan ongelmatilanteet turvallisesti
viestinnällisin keinoin
KESKEISET SISÄLLÖT



osallistumista lukija- ja kirjoittajayhteisöön



lukion päättövaiheen esseekokeen vaatimukset





vuorovaikutustilanteiden osatekijät ja ominaispiirteet



verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä

esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten
keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat


ajankohtaisia suullisia ja kirjallisia puheenvuoroja kieltä
ja kulttuuria käsittelevistä aiheista
mediatekstien ajankohtaisaiheiden, ilmaisukeinojen ja
vaikutusten tarkastelua

Soveltavat kurssit
10. Luova kirjoittaminen

Kurssin tavoitteena on luovan minän löytäminen ja omien
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persoonallisten ilmaisutapojen kehittäminen. Kirjoitusharjoituksilla haetaan rohkeutta ja poistetaan kirjoittamisen
esteitä. Tehtävät tutustuttavat myös sanataiteen eri lajeihin:
lyriikkaan, proosaan ja draamaan.
Arviointi suoritettu/ hylätty.

11. Kirjoita oikein - kielenhuollon periaatteita ja
käytäntöjä

Kerrataan ja syvennetään kielenhuollon keskeisiä asioita
ryhmän tarpeiden mukaan. Kurssi sopii täydennys- ja tukikurssiksi lukio-opintojen eri vaiheissa. Kurssi on mahdollista
suoritta hajautetusti 7. kiertotunnilla jaksojen 2-4 aikana tai
kevätlukukaudella yhden jakson aikana. Materiaali ilmoitetaan kurssin alussa.
Arviointi suoritettu/hylätty

12. Julkaisutoiminnan kurssi (1 tai 2 ov)

Kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijalle käsitys kirjalli
sen ja kuvallisen julkaisutoiminnan työprosesseista ja sen
eri vaiheista työskentelyyn itse osallistumalla; toimitetaan
lukuvuoden toiminnasta kertovaa vuosikirjaa, Wegeliusta;
kehitetään koulun tiedotustoimintaa ja opiskelijoiden ja
opettajien yhteistyötä.
Kurssin oppisisältöön luetaan jutun teon eri vaiheet: ideointi, haastattelut, kirjoittaminen, kuvien hankinta ja taiton
suunnittelu, oikaisuluku, markkinointi ja vierailut sanoma
lehden toimitukseen ja kirjapainoon.
Kurssin suorituksesta annetaan suoritusmerkintä todistukseen harrastuneisuuden ja tuotosten perusteella. Kurssin
suorittaneelle annetaan pyydettäessä erillinen vapaamuotoinen todistus harrastuneisuudesta arvosanoin tyydyttävä,
hyvä ja kiitettävä.

13. Teatterioppi

Kurssin tavoitteena on herättää ja laajentaa kiinnostusta
teatteriin instituutiona ja taidemuotona sekä edistää omakohtaisen teatterinäkemyksen syntymistä.
Kurssilla opiskelija perehtyy teatteritaiteen keskeiseen
käsitteistöön ja tutustuu teatterihistorian ja nykysuuntausten
pääpiirteisiin. Kurssilla sivutaan myös teatterin kytkeytymistä
ympäröivään yhteiskuntaan. Pyrkimyksenä on lähestyä tiedollista materiaalia niin, että opiskelija saa välineitä jäsentää
ja syventää omaa teatterinäkemystään.
Opetus järjestetään luokkamuotoisena. Työtapoina ovat
opetuskeskustelut, tutustumiskäynnit, kirjalliset harjoitustyöt
ja mahdolliset demonstraatiot.
ARVIOINTI
Arviointikriteereistä tärkein on kyky soveltaa materiaalia,
kyky poimia ideoita ja käyttää niitä produktiivisesti. Muita
kriteerejä ovat osallistuminen keskusteluun ja tiedon hallinta.
Kirjallisista töistä saa sanallisen arvioinnin. Todistukseen
kurssi arvioidaan suoritettu/ hylätty.

14. Lukion kirjallisuusdiplomi
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Kurssilla tutustutaan laajasti länsimaiseen kirjallisuuteen.
Osallistujat valitsevat kirjallisuusdiplomilistalta 16 kirjaa ja
osoittavat kirjallisuudentuntemuksensa erilaisin suorituksin:
pitämällä esitelmiä, kirjoittamalla esseitä tai osallistumalla
kirjallisuuskeskusteluihin ja seminaareihin. Kurssi järjestetään hajautettuna.
Arviointi suoritettu/hylätty
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15. Iloa kielestä ja kirjallisuudesta

Kurssi keskittyy johonkin kielen ja kirjallisuuden erikoisalueeseen ja sisältää runsaasti käytännön tekemistä ja
harjoittelua.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojaan
ja taitojaan jollakin kielen ja kirjallisuuden erityisalueella. Kurssilla tutustutaan kielen ja kirjallisuuden johonkin
erityisalaan ja sille ominaisten tekstien tai muiden tuotosten
luomista
Arvostelu: hyväksytty / hylätty

TEATTERI-ILMAISUN
OPINTOKOKONAISUUS
Teatteri-ilmaisun opetuksen tavoitteena on
kehittää kokonaisvaltaisesti opiskelijan yksilöllistä
ilmaisutaitoa,
 vahvistaa kykyä luoda myönteisiä vuorovaikutussuhteita
ja tavoitteellista yhteistoimintaa,
 ohjata kriittiseen ajatteluun sekä eettisten ja
esteettisten arvojen perusteltuun valintaan sekä
 tarjota esiintymismahdollisuuksia.


Soveltavat kurssit
16. Teatteri-ilmaisu I

Kurssin ensisijaisena tavoitteena on totuttaa opiskelija
teatteritaiteelle ominaiseen ryhmätyöskentelyyn. Hän oppii
luottamaan toisiin ja olemaan itse luottamuksen arvoinen.
Hän harjaantuu ottamaan rohkeasti ja avoimesti kontaktia
sekä vahvistaa vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan. Kurssin
tavoitteena on myös yksilöllisen ilmaisutaidon kehittäminen
siten, että opiskelija harjaannuttaa sekä omaa kehollista
että äänellistä ilmaisuaan ja oppii tunnistamaan ilmaisunsa
persoonallisia vahvuuksia. Keskeistä kurssissa on myös valmentaa draaman ja teatterin myöhempää opiskelua varten.
Opiskelija syventää kykyään havainnoida sekä omaa sisäistä
aisti- ja tunnemaailmaansa että ulkoista, ympäröivää todellisuutta ja tätä kautta vapauttaa mielikuvitustaan eläytymään,
keskittymään ja toimimaan fiktiivisissä tilanteissa.
SISÄLTÖ
Kurssin sisältö muodostuu toiminnallisista harjoituksista, jotka pyrkivät kehittämään edellä mainittuja taitoja ja
valmiuksia. Lähtökohtana on erilaisten teatterileikkien, pelien
ja yhtäaikaisesti suoritettavien draama- ja improvisaatioharjoitusten avulla luoda kurssin alussa vapautunut ja salliva
ilmapiiri, jossa mielikuvatyöskentelyyn, improvisaatioon ja
kontaktissa toimimiseen on turvallista heittäytyä. Kurssin
loppupuolella ryhmäläiset toimivat toistensa harjoitusyleisönä.
ARVIOINTI
Turvallisen ja rohkaisevan harjoitusympäristön luominen
edellyttää, että etenkin kurssin alkupuolella pidättäydytään
arvioinnista. Opettaja voi tarvittaessa antaa palautetta yleisesti koko ryhmälle. Kurssin kuluessa pyritään kehittämään
opiskelijan valmiuksia arvioida itse omaa työskentelyään,
ja kurssin päättyessä voidaan käydä arviointikeskustelu sitä
haluavien kanssa. Todistukseen kurssi arvioidaan asteikolla
suoritettu/hylätty.

17. Teatteri-ilmaisu II

Kurssin tavoitteena on syventää edellisen kurssin osatekijöitä, mutta uutena työmuotona tulee käyttöön kohtausharjoittelu ja roolityöskentely. Tavoitteena on syventää
opiskelijan näkemystä fiktiivisen tilanteen luonteesta sekä
vahvistaa kykyä toimia siinä. Uutena sisältönä kurssi perehdyttää tekstin draamalliseen analyysiin ja tulkintaan. Kurssin
opiskelijat valmistavat teatterillisen esityksen tai kohtauksia,
joiden julkisesta esittämisestä sovitaan erikseen.
ARVIOINTI
Arvioinnin tavoitteena on auttaa opiskelijaa tunnistamaan
oman ilmaisunsa vahvuuksia ja rohkaista etsimään persoonallisia ilmaisumuotoja ja -keinoja. Arviointi perustuu suulliseen sekä opettajalta että toisilta opiskelijoilta saatavaan
jatkuvaan palautteeseen. Kurssin päättyessä opiskelija käy
halutessaan henkilökohtaisen palautekeskustelun opettajan
kanssa. Todistukseen kurssi arvioidaan asteikolla suoritettu/
hylätty.

18. Teatteri-ilmaisu III

Kurssi keskittyy aiempia selvemmin näyttämöllisten
taitojen kartuttamiseen. Kurssin tavoitteena on kohtausharjoitusten ja roolityöskentelyn kautta oppia tarkastelemaan ja
käyttämään teatterin kieltä, toiminnan suhdetta tilaan ja aikaan sekä näyttämöllisiä strategioita (roolihenkilöiden asenteita, pyrkimyksiä ja roolihenkilöiden välisiä suhteita jne.).
Opiskelija kehittää myös näyttämöllistä mielikuvitustaan:
hän osaa poimia fiktiivisestä tilanteesta olennaisia seikkoja
ja yhdistellä asioita, luottaa mielikuviinsa ja uskaltaa keksiä
ratkaisuvaihtoehtoja. Kurssin tavoitteena on myös rohkaista
yleisön kohtaamiseen. Opiskelijat valmistavat teatterillisen
esityksen tai kohtauksia. Niiden julkisesta esittämisestä
sovitaan erikseen.
ARVIOINTI
Arviointi perustuu keskeisiltä osin edellisten kurssien
tapaan sekä opettajalta että toisilta opiskelijoilta saatavaan
suulliseen palautteeseen. Valmistellusta esityksestä opiskelija
laatii kirjallisen itsearvioinnin ja saa opettajalta sanallisen arvioinnin kirjallisena. Todistukseen kurssi arvioidaan asteikolla
suoritettu/hylätty.

19. Produktiokurssi I (1 tai 2 ov)

Kurssilla aloitetaan teatteriesityksen valmistaminen. Tavoitteena on kartuttaa ilmaisutaitoja ja laajentaa teatterinäkemystä siten, että opiskelija tutustuu monipuolisesti teatteriilmaisun osatekijöihin (ohjaaminen, näytteleminen, laulaminen, tanssiminen, puvustus, lavastus, maskeeraus, ääni- ja
valosuunnittelu). Opiskelijalla on mahdollisuus suuntautua
esityksen tekemisessä taipumustensa ja harrastuneisuutensa
mukaisesti johonkin teatterin osa-alueeseen. Työskentely
tapahtuu vastuullisena ryhmätyönä ohjaajan johdolla.
ARVIOINTI
Opiskelija saa työskentelystään jatkuvaa palautetta sekä
opettajalta että toisilta opiskelijoilta. Todistukseen kurssi
arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty.

sen tuottamisessa. Kurssilla saatetaan loppuun viiden–nellä
kurssilla aloitettu produktio ja esitetään se julkisesti.
ARVIOINTI
Esitysten jälkeen opiskelija arvioi kirjallisesti omaa
työskentelyään produktiossa, taitojaan ja oppimistaan oman
osa-alueensa suhteen sekä kykyään toimia ryhmän jäsenenä
(sitoutumista, vastuun kantamista, ilmapiirin luomista jne.).
Todistukseen kurssi arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty.

21. Teatteritaiteen lukiodiplomi

Teatteritaiteen lukiodiplomin tavoitteena on tuottaa taiteellinen oppimisprosessi, jossa pyritään
 draamallisten ja teatteri-ilmaisullisten taitojen
vahvistamiseen,
 kommunikaatio- ja sosiaalisen taitojen kartuttamiseen
 itsearvioinnin kehittämiseen
SISÄLTÖ
Opiskelija valmistaa yksin tai ryhmässä esityksen tai
opinnäytteen, jossa hän pyrkii osoittamaan draamallista ja
teatteri-ilmaisullista osaamistaan. Opiskelija ottaa työnsä
aiheen annetuista ehdotuksista ja valitsee itse näkökulman
ja toteuttamistavan. Jotta opiskelija voi osallistua diplomikurssille, vähintään kaksi teatteri-ilmaisun kurssia tulee olla
suoritettuna (teatteri-ilmaisu I ja II tai III).
ARVIOINTI
Kurssin opettaja seuraa esityksen tai opinnäytteen valmistumista ja voi asettaa työskentelyyn liittyviä kysymyksiä,
mutta vastuu työn etenemisestä ja taiteellisista valinnoista
on opiskelijalla. Prosessin aikana opiskelija pitää työpäiväkirjaa. Valmis esitys esitetään raadille, joka arvioi opiskelijan
draamallisia ja teatteri-ilmaisullisia taitoja. Kriteereinä ovat
dramaturgiset, ilmaisulliset ja esteettiset taidot. Esityksen jälkeen opiskelija laatii työpäiväkirjastaan tiivistelmän ja arvioi
suoritustaan suullisesti. Seurannan, tiivistelmän ja suullisen
arvioinnin perusteella raati arvioi opiskelijan kommunikaatioja sosiaalisia taitoja sekä itsearviointikykyä ottaen huomioon
työsuunnitelman toteutumisen.
Teatteritaiteen diplomikurssi arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty. Diplomityöstään opiskelija saa erillisen todistuksen, jossa työ on arvioitu asteikolla 1-5. Arviointiin kuuluu
myös tekijöiden ja raadin välinen palautekeskustelu.

22. Teatterityö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää ja laajentaa teatterinäkemystään osallistumalla koulun ulkopuoliseen teatterityöhön joko ammatti- tai harrastajateatterissa.
Opiskelijan tulee analysoida työskentelyään kirjallisesti esim.
oppimispäiväkirjassa.
Arviointi: Kurssi arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty.

20. Produktiokurssi II (1 tai 2 ov)

Kurssin tavoitteena on syventää ja täydentää edellisen
kurssin aloittamaa prosessia, jossa opiskelija paneutuu pitkäjänteisesti ja vastuullisesti omaan osuuteensa teatteri–esitykopetussuunnitelma
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Ruotsi
Tavoitteena on, että opiskelija jo lukioaikana sekä lukion
päättäessään
selviytyy opiskeltavalla kielellä jokapäiväisen elämän
viestintätehtävissä ja -tilanteissa



pystyy itse aktiivisesti kehittämään kielitaitoaan

osaa soveltaa kohdekielelle ja -kulttuurille ominaisia
viestintätapoja, saa mielekkäitä kielen käyttökokemuksia ja
elämyksiä


tämisen ja tuottamisen suullisiin ja kirjallisiin taitoihin sekä
Pohjoismaiden kielialueen ja kulttuurin tuntemukseen.
Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivinen osallistuminen ja työn laatu. Jokaisen kurssin päättyessä on
pääsääntöisesti kurssikoe, joka perustuu kurssin sisältöön
ja opetettuun kieliainekseen ja kattaa kielitaidon eri osaalueita mahdollisimman monipuolisesti, kuitenkin niin, että
painotukset voivat vaihdella. Arviointia tukee kurssin aikana
jatkuvan näytön seuranta sekä muut mahdolliset arviointimenetelmät. Opiskelun loppupuolella opiskelijalle tarjotaan
myös mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen suullisen
kielitaidon kokeeseen.

kiinnostuu omatoimisesta tiedonhankinnasta
kohdemaan kielellä

RUOTSI, A2

tottuu itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn myös
siten, että pystyy myös arvioimaan paitsi omaa myös
kanssaopiskelijoidensa kielitaitoa

Pakolliset kurssit




oppii käyttämään hyväkseen erilaisia ruotsinkielisiä
apuneuvoja ja tietolähteitä


1. Arkielämää Pohjoismaissa

kiinnostuu hankkimaan lisää ruotsin kielen
viestintävalmiuksia, jotka mahdollistavat esim. jatkoopiskelun ruotsin kielellä

Kurssiin kuuluvat aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään, opiskeluun ja harrastuksiin. Tavoitteena on suullisen
käytön vahvistaminen ja keskeisen peruskieliopin kertaaminen: substantiivit, adjektiivit, verbit ja päälauseen sanajärjestys. Perehdytään eurooppalaiseen viitekehykseen sekä oman
kielitaidon osa-alueiden arviointiin viitekehyksen avulla.

Menetelmät

2. Ihmiset ympärillämme

on saavuttanut vähintään alla olevassa taulukossa
mainitun viitekehyksen mukaisen taitotason



Opetuksessa kehitetään sekä suullisen että kirjallisen
viestin ymmärtämistä ja tuottamista ajanmukaisia ja monipuolisia opetusmenetelmiä käyttäen. Tarjotaan keskustelua
harjoittavia tehtäviä sekä mahdollisuus suullisen kielikokeen
suorittamiseen opintojen loppuvaiheessa. Sanaston kartuttamiseksi ja tekstinymmärtämisen kehittämiseksi annetaan
oheismateriaalia, esim. ekstensiivisesti luettavaksi lehtiä,
kirjoja ja pitkiäkin tekstikokonaisuuksia, jotka kehittävät opiskelijaa löytämään tekstistä keskeisimmät asiat. Kirjallisessa
tuottamisessa pyritään monipuolisuuteen sekä kieliopillisesti
ja tyylillisesti mahdollisimman korrektin tekstin tuottamiseen
kirjoitelmien, tiivistelmien, käännösten ym. tehtävien avulla.
Sanaston ja rakenteiden hallintaa laajennetaan johdonmukaisesti koko lukion ajan.
Kurssin nimi kertoo sen aihepiiristä. Kullakin kurssilla
voidaan käsitellä myös muita aiheita opiskelijoiden harrastuneisuuden ja toisaalta ajankohtaisuuden vaatimusten
mukaan. Kurssien opiskelujärjestystä suunniteltaessa on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon opiskelijan aikaisemmin
omaksumat tiedot ja taidot. Pääsääntöisesti pakolliset kurssit
tulee suorittaa numerojärjestyksessä. Ylioppilaskirjoituksiin
osallistuville suositellaan opiskeltaviksi kaikki kurssit.

Arviointi

Arviointi kohdistuu kielitaidon eri osa-alueisiin, ymmär-

Aihepiirit liittyvät ihmissuhteisiin, erilaisuuteen sekä ihmisen hyvinvointiin. Aihekokonaisuus “hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.
Tavoitteena puheviestinnän strategioiden hallinnan vankentaminen ja viestinnällisten tekstien tuottaminen. Kieliopista opiskellaan mm. sivulauseet, imperatiivi, lukusanat,
pronomineja sekä apuverbit.

3. Suomi - osa Pohjolaa ja Eurooppaa

Aihepiireinä Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan
ja sen kulttuurin esittely ja olojemme vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Suomi monikulttuurisena maana
sekä maamme kaksikielisyys. Aihekokonaisuuksista korostuu
erityisesti “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus”.
Vahvistetaan kielen kirjallista käyttöä sekä perusrakenteiden hallintaa. Kieliopissa käsitellään mm. pronomineja
laajemmin, taipumattomat adjektiivit, konditionaali, genetiivi, erisnimien suku sekä substantiiviattribuutti.
Tarkistetaan kunkin opiskelijan oma osaamistaso kielen
eri osa-alueilla viitekehyksen avulla.

4. Elinympäristömme

Aiheina luonto, ympäristö, tekniikka, viestintä sekä
mediakasvatus. Lisätään erityisesti tekstinymmärtämisen
valmiuksia erilaisten strategioiden avulla. Aihekokonaisuudet

Kielitaidon kuvausasteikon taitotasotavoitteet toisessa kotimaisessa kielissä
Oppimäärä
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Luetun ymmärtäminen
Kirjoittaminen
A-oppimäärä B2.1			B1.2		B2.1			B1.2
B1-oppimäärä B1.2			B1.1		B1.2			B1.1
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“kestävä kehitys”, “viestintä- ja mediaosaaminen” ja “teknologia ja yhteiskunta” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden
käsittelyyn.
Kieliopissa opiskellaan mm. partisiipit, passiivit, s-verbit,
att-partikkelin käyttö sekä olosijaa vaativat verbit. Oman kielitaidon itsearvioinnissa perehdytään viitekehyksen suomalaiseen sovellukseen.

5. Opiskelu ja työ

Aihepiireinä ovat työ ja tulevaisuuden suunnitelmat,
elinkeinot sekä palvelutilanteet yhteiskunnassamme. Kurssin
tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan sanavarastoa
yhä käsitteellisemmäksi. Erityisesti pyritään parantamaan
muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja
käyttöä. Aihekokonaisuuksista kurssilla korostuu “aktiivinen
kansalaisuus ja yrittäjyys”. Kieliopissa painottuvat erityisesti
substantiivit ja pronominit.

6. Kulttuuri ja sen tekijöitä

Tutustutaan laaja-alaisesti pohjoismaiseen kulttuuriin ja
sen osa-alueisiin. Kieliopista kerrataan perusasioita sekä
opiskellaan prepositioita, lyhyitä vastauksia sekä lauseenvastikkeita. Aihekokonaisuudet “kulttuuri-identiteetti ja
kulttuurien tuntemus” ja “viestintä- ja mediaosaaminen”
tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.

Syventävät kurssit
7. Puhu ja ymmärrä paremmin

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja
suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina
ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit.
Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien
tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien
avulla.

8. Tiede, talous, tekniikka.

Aihealueina ovat eri tieteenalat, opiskelu, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn. Tavoite on
vahvistaa opiskelijan sanavarastoa yhä käsitteellisemmäksi
ja vahvistaa kieliopin osaamista. Kerrataan kaikki verbiopista
sekä käsitellään adverbit. Tarjotaan mahdollisuus osallistua
valtakunnalliseen ruotsin kielen suulliseen kokeeseen.

Soveltavat kurssit
9. Kieliopin ja sanaston vaativa kertauskurssi (0,5 ov)
Kurssin tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden viestintätaitojen hallintaa sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus
kerrata oman tasonsa mukaisesti kielen keskeisiä asioita.
Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat kirjoittamisen, kuullun ja
luetun ymmärtämisen taitotasojen parantaminen, tekstin
tiivistämistaitojen kehittäminen ja rakenne- ja muunnostehtäviin ratkaisemiseen liittyvien kielenkäytön strategioiden
oppiminen.
Arviointi suoritettu/hylätty

10. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

Aihealueita ovat yhteiskunta, politiikka ja aktiivinen
kansalaisuus sekä yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet.
Tavoitteena on sanavaraston kartuttaminen sekä kieliopin
osaamisen vahvistaminen. Kurssilla kerrataan kaikki substantiiveista, adjektiiveista, pronomineista, lukusanoista sekä
sanajärjestyksestä.
Arviointi suoritettu/hylätty.

RUOTSI, B1
Pakolliset kurssit
1. Koulu ja vapaa-aika

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja
vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten
harrastukset, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista.
Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja
keskeisiä puheviestinnän strategioita.

2. Arkielämää Pohjoismaissa

Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista
ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla
jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten,
palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Aihekokonaisuudet
“hyvinvointi ja turvallisuus” ja “viestintä- ja mediaosaaminen” antavat näkökulmia kurssin aiheiden tarkasteluun.
Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa ja
kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.

3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa

Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu
muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona
Euroopassa. Aihekokonaisuus “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” tarjoaa mahdollisuuksia käsitellä kurssin
aiheita. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin
tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia
ymmärtävän lukemisen strategioita.

4. Elämää yhdessä ja erikseen

Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä
ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista
korostuu “hyvinvointi ja turvallisuus”.

5. Elinympäristömme

Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö
sekä joukkoviestimet. Aihekokonaisuudet “kestävä kehitys”,
“teknologia ja yhteiskunta” sekä “viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.
Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan
kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia
tekstejä.

opetussuunnitelma
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Syventävät kurssit
6. Puhu ja ymmärrä paremmin

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen
tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat
ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien
aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen
ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia
asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä
vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen
avulla.

Soveltavat kurssit
8. Kieliopin ja sanaston kertauskurssi (0,5 ov)

Kurssin tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden viestintätaitojen hallintaa sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus
kerrata oman tasonsa mukaisesti kielen keskeisiä asioita.
Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat kirjoittamisen, kuullun ja
luetun ymmärtämisen taitotasojen parantaminen, tekstin
tiivistämistaitojen kehittäminen ja rakenne- ja muunnostehtäviin ratkaisemiseen liittyvien kielenkäytön strategioiden
oppiminen.

9. Tukikurssi

Kurssilla kerrataan kielen perusrakenteita ja sanastoa.
Suositellaan perustaidoissa tukea tarvitseville opiskelijoille.
Kurssista saa suoritusmerkinnän osallistuttuaan 24 oppitunnille.

10. Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” ja
“viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat erilaisia näkökulmia kurssin aiheista. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan
aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.

Äidinkielenomainen oppimäärä
Tavoitteena on, että opiskelija, joka opiskelee tämän
oppimäärän mukaan,
 tulee tietoiseksi ruotsin kielen rakenteesta ja käytöstä
verrattuna suomen kieleen niin, että hän osaa vaihdella ja
parantaa kieltään sekä välttää kielten välistä interferenssiä
 syventää ja vaihtelee sanavarastoaan ja kehittää
kykyään lukea, tulkita ja käyttää hyväkseen tekstejä jokapäiväisen elämän aihepiirien lisäksi aihepiireistä, joiden voidaan
katsoa kuuluvan yleissivistykseen ja jotka sivuavat hänen
opintojaan
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kehittää kykyään keskustella, kertoa ja argumentoida
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ruotsiksi tilanteen mukaan
 kehittää kykyään kirjoittaa hyvää ruotsia eri tarkoituksiin niin, että hän osaa laatia erilaisia selvityksiä, yhteenvetoja, kirjoitelmia ja kertomuksia sekä tarvittaessa kääntää sekä
ruotsin kielestä että ruotsintaa tekstejä
 osoittaa edellä mainituissa yhteyksissä hyvää ruotsinkielisen kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemusta
 on lukenut ja osaa kommentoida ruotsinkielistä kaunokirjallisuutta ja erilaisia muita tekstejä.
Tavoitteet vastaavat kielitaidon kuvausasteikon (liite)
tasoja B2.2 kaikilla kielitaidon osa-alueilla.

Arviointi

Opiskelijalle, joka suorittaa ruotsin lukio-opintonsa kokonaan tai osittain äidinkielenomaisen ruotsin oppimäärän
mukaan, annetaan siitä päättötodistukseen erillinen merkintä. Opiskelijan katsotaan noudattaneen sitä oppimäärää,
jonka mukaan enemmistö kursseista on suoritettu.Yksittäisistä kursseista merkitään myös, minkä oppimäärän mukaan ne
on opiskeltu ja suoritettu.

Pakolliset kurssit
1. Arkielämää Pohjoismaissa

Kurssi syventää opiskelijan taitoja ilmaista itseään ruotsiksi arkielämän aiheista eri tilanteissa. Opiskelija tutustuu jokapäiväisen kielen lisäksi myös kielen eri rekistereihin, kuten
puhekieleen, slangiin ja murteisiin tutkimalla ympäristönsä
kieltä ja lukemalla otteita nuorisokirjallisuudesta.Kieliopin
perusrakenteiden ja sanaston hallintaa syvennetään. Kurssilla korostuu myös puheviestinnän harjoittelu ja jokapäiväinen
kielenkäyttö radion ja television välityksellä. Kurssin aihepiiri
antaa myös mahdollisuuden tutustua muiden pohjoismaiden
elämään ja kielenkäyttötilanteisiin autenttisen materiaalin
avulla.

2. Ihmiset ympärillämme

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja
vahvistetaan ja laajennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, erilaisuus sekä ihmisen
hyvinvointiin liittyvät asiat. Kurssilla vertaillaan elämää ja
elintapoja Suomessa ja Pohjoismaissa ennen ja nyt.Aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia
kurssin aiheiden käsittelyyn.
Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja
kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.

3. Suomi – osa Pohjolaa ja Eurooppaa

Aihepiireinä ovat kotimaa, kielemme ja kulttuuri, erityisesti ruotsin kielen asema ja suomenruotsalainen kansanosa
sekä olojemme vertailu muihin Pohjoismaihin ja muuhun
Eurooppaan.
Aihepiiriä Suomi kaksikielisenä ja monikulttuurisena
maana käsitellään kurssilla. Aihekokonaisuuksista korostuu
erityisesti ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus”.
Kurssin aihepiiristä seuraa, että tekstin ymmärtäminen
korostuu kurssilla. Opiskelijat laativat selvityksiä ja raportteja
kurssin aiheista.

4. Elinympäristömme

Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä
vaativahkon tekstiaineksen avulla. Aihepiireinä ovat luonto,
ympäristö, tekniikka ja viestintä. Teksteinä käytetään niin
kaunokirjallisia tekstejä kuin matka- ja luontokuvauksia.
Opiskelijat kirjoittavat näkemyksiään ja kokemuksiaan luonnosta. Aihekokonaisuudet ”kestävä kehitys”, ”viestintä- ja
mediaosaaminen” sekä ”teknologia ja yhteiskunta” tarjoavat
näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.

5. Opiskelu ja työ

Aihepiireinä ovat opiskelu, työ, elinkeinot sekä palvelutilanteet yhteiskunnassamme. Artikkelein ja haastatteluin
opiskelijat tutustuvat erilaisiin opiskelumahdollisuuksiin ja
joihinkin ammattialoihin. Kurssilla harjoitellaan työelämälle
tyypillisiä kielenkäyttötilanteita ja funktioita suullisesti ja
kirjallisesti. Kurssilla harjoitellaan myös kääntämistä.

maansa. He kertovat myös omia näkemyksiään sekä kirjallisesti että suullisesti jostakin kurssin aihepiiristä ruotsiksi.

8. Tiede, talous ja tekniikka

Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä
vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana eri tieteenalat,
tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Opiskelijat lukevat
aiheista populaaritieteellisiä artikkeleita ja laativat niistä
yhteenvetoja ja esittävät aiheista myös omia kannanottojaan
sekä suullisesti että kirjallisesti.

Vieraat kielet

Viimeisellä pakollisella kurssilla opiskelijat tutustuvat
johonkin suomenruotsalaiseen tai ruotsinruotsalaiseen kirjailijaan, runoilijaan, kansanrunouteen ja taiteeseen. Jokainen
opiskelija lukee ainakin yhden kaunokirjallisen teoksen ja
arvioi sitä myös kirjallisesti. Kaunokirjallisuus liitetään myös
kuvataiteeseen, elokuvaan ja musiikkiin, mutta myös erikseen tutustutaan jonkun suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen
tai pohjoismaisen taiteilijan tuotantoon. Oppiaines ja työtavat
valitaan opiskelijoiden kiinnostuksen ja mieltymysten mukaan. Kurssilla tehdään myös teatterivierailu tai opintokäynti.

Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien
välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden
kehittää opiskeltavan kielen kielialueen tai yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tällöin otetaan huomioon erityisesti eurooppalainen
identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja kulttuurisuus.
Kielten opetus antaa opiskelijoille valmiudet kielten omaehtoiseen opiskeluun auttamalla heitä ymmärtämään, että
viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja
monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine.

Syventävät kurssit

Arviointi

6. Kulttuuri ja sen tekijöitä

7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

Aihealueita ovat yhteiskunta, politiikka ja aktiivinen
kansalaisuus sekä yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet.
Oppilaat ottavat selvää faktoista lukemalla ruotsinkielisiä
lehtiartikkeleita, kuuntelemalla radio-ohjelmia tai katselemalla televisio-ohjelmia sekä analysoivat lukemaansa ja kuule-

Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki
alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti. Kunkin
kurssin arvioinnin perusteet ja tavat selvitetään kurssin
alussa.

Kurssit

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

Taitotasojen avulla kuvatut vieraiden kielten opetuksen tavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:
Kieli ja oppimäärä Kuullun ymmärtäminen
Englanti A

Puhuminen

Luetun ymmärtäminen

Kirjoittaminen

B2.1			B2.1		B2.1			B2.1

Ruotsi A		B2.1			1.2		B2.1			B1.2			
Muut kielet A

B1.1–B1.2		B1.1		B1.2			B1.1–B1.2

Englanti B1

B1.2			B1.2		B1.2			B1.2		

Ruotsi B1

B1.2			B1.1		B1.2			B1.1

Englanti B2

B1.1			B1.1		B1.1			B1.1

Muut kielet B2

A2.2 			

Englanti B3

B1.1			A2.2		B1.1			B1.1

Muut kielet B3

A2.1–A2.2		

A2.1–A2.2

A2.1 		

A2.2–B1.1		

A2.1–A2.2		

A2.1–A2.2

A1.3–A2.1
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jemmasta näkökulmasta niin, että opiskelijoille tarjoutuu
mahdollisuus vertailuihin. Aiheiden käsittelyssä otetaan
lisäksi huomioon aihekokonaisuuksissa esiin tuodut näkökulmat. Kullakin kurssilla voidaan käsitellä myös muita aiheita
opiskelijoiden harrastuneisuuden ja toisaalta ajankohtaisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi.
Opiskelijoilla tulee olla jokaisella kurssilla tilaisuuksia
kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Opiskeltavan
kielen rakenteiden ja sanaston tuntemuksen laajentamiseen
ja käytön monipuolistamiseen ja tarkkuuteen kiinnitetään
huomiota kaikilla kursseilla kunkin oppimäärän tavoitteiden
mukaisesti. Vaativimpia viestinnän muotoja harjoitetaan
oppimäärissä, joiden opiskelu on alkanut peruskoulussa.
Huomiota kiinnitetään äidinkielen ja opiskeltavan kielen
viestinnän eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin.
Kaunokirjallisuus ja muu autenttinen materiaali tarjoaa tähän
mahdollisuuksia. Kulttuurisen herkkyyden kehittymiseksi
tulee opiskelijoita ohjata tiedostamaan oman toiminnan ja
omien arvostuksien kulttuurisidonnaisuus.
Opiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota
jokaisella kurssilla. Heitä ohjataan tunnistamaan omat
vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen
opiskelijoina. Heitä ohjataan käyttämään strategioita, jotka
ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehittymistarpeensa
ja kulloisenkin opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta.

yhteydessä käytettäviin palveluihin.
Aihekokonaisuudet “hyvinvointi ja turvallisuus” sekä
“viestintä- ja mediaosaaminen” korostuvat kurssin aiheiden
käsittelyssä. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten
tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.

Aihekokonaisuuksien käsittely

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” ja
“viestintä- ja mediaosaaminen” painottuvat kurssin aihepiireissä sekä tehtävissä, joissa käsitellään kulttuurin eri ilmiöitä ja suuntauksia. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan
aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.

Aihekokonaisuuksia käsitellään monipuolisesti eri kursseilla. Kuitenkin on huomattava, että “mediaosaaminen”
on vahvasti läsnä jokaisessa kurssissa, sillä useat kursseilla
tehtävät harjoitukset valmentavat opiskelijoita käsittelemään
mediassa esiintyvää tietoa sekä käyttämään eri medioiden
tarjoamia mahdollisuuksia hyväksi.
Kunkin kurssin kohdalla on selkeästi mainittu, mitkä
aihekokonaisuudet ovat painotetusti esillä.

A-Englanti
Pakolliset kurssit
1. Nuori ja hänen maailmansa

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja
vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja
ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista.
Aihekokonaisuutta “hyvinvointi ja turvallisuus” käsitellään
eri tekstien ja harjoitusten avulla. Kurssilla painotetaan
keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän
strategioita.

2. Viestintä ja vapaa-aika

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja
vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit
ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden
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3. Opiskelu ja työ

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja
kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuutta “aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” käsitellään
työn hankkimisen, opiskelun, yritteliäisyyden ja yrittämisen
näkökulmasta.

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä
vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. “Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” aihekokonaisuus on esillä käsiteltäessä
yhteiskuntaan liittyviä ongelmia ja ilmiöitä sekä yksilön vaikutusmahdollisuuksia. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan
kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

5. Kulttuuri

6. Tiede, talous ja tekniikka

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset,
viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus
“teknologia ja yhteiskunta” on vahvasti esillä kurssin aiheiden käsittelyssä pohdittaessa tieteen saavutuksia, yhteiskunnan muuttumista, tieteen historiaa sekä näiden vaikutuksia
yhteiskuntaan. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja
hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

Syventävät kurssit
7. Luonto ja kestävä kehitys

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää
luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin
liittyvää kieltä.
Aihekokonaisuus “kestävä kehitys” on painotetusti esillä,
myös aihekokonaisuutta “aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” käsitellään teksteissä ja tehtävissä.

8. Puhu ja ymmärrä paremmin

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen
tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina
ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit.

Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien
tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien
avulla.

Soveltavat kurssit
9. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

Aihealueita ovat talous ja politiikka, sota ja rauha,
ajankohtaiset uutisaiheet, maailmanlaajuiset kysymykset ja
ihmisen psykologia.
Aihekokonaisuuksista “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien
tuntemus” sekä “aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” painottuvat tässä kurssissa.
Arviointi suoritettu/hylätty

10. Englannin intensiivikurssi (0,5 ov)

Kurssin tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden viestintätaitojen hallintaa sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus
kerrata oman tasonsa mukaisesti kielen keskeisiä asioita.
Kurssilla harjoitellaan rakenne- ja muunnostehtävien ratkaisemiseen liittyviä kielenkäytön strategioita ja pyritään
parantamaan kirjoittamisen, kuullun ja luetun ymmärtämisen
taitotasoja sekä kehittämään tekstin tiivistämistaitoja.
Arviointi suoritettu/hylätty

11. Tukikurssi

Vuosittain vaihteleva sisältö. Kurssilla kerrataan keskeisiä
kielioppiasioita.

12. Elokuvakurssi (tutkielmakurssi)

Kurssilla perehdytään elokuva-analyysin alkeisiin. Analysoinnin tueksi käydään läpi elokuva-aiheista sanastoa ja
käsitteistöä sekä tutustutaan englanninkielisten maiden
elokuvahistoriaan. Kurssilla tehdään suullisia ja kirjallisia
analysointiharjoituksia. Lopputyönä on elokuva-aiheinen
tutkielma omavalintaiseen elokuvaan liittyen. Kurssin lopussa järjestetään myös yhteinen tutkielmien esittely, jossa
opiskelija toimii sekä oman työnsä esittelijänä että toverityön
tarkistajana.
Arviointi suoritettu/ hylätty.

kiinnostuu ko. kielialueen asioista, seuraa tapahtumia ja
hankkii tietoa kohdekielisestä lähdemateriaalista


Työtavat

Pääpaino on alussa puheen tuottamisessa ja kirjallista
tuottamista harjoitellaan alusta asti vähitellen. Keskustelu
esimerkiksi pareittain on työtapa, jossa harjoitellaan puhekielen strategioita, kysymistä, myötäilyä, vastaan väittämistä,
perustelua ja opitaan sanomaan asia toisin, jos jotain sanaa
ei tiedä. Luetun ymmärtämistä harjoitetaan sekä ymmärtävää lukemista tiedon hankinnan välineenä.
Sanan johtamista ja muodostamista opetellaan. Käytetään
paljon kuvallista, kirjallista ja suullista materiaalia. Opiskelijaa totutetaan itsenäiseen työskentelyyn. Kerrataan tarpeen
mukaan.

Itsenäinen opiskelu

Riittävät pohjataidot omaava opiskelija voi tarvittaessa
pyytää rehtorilta lupaa kurssin suorittamiseen osallistumatta opetukseen. Asiasta antaa lausunnon kyseinen opettaja
luvanpyyntölomakkeeseen. Kurssiin kuuluvat kuuntelut,
kirjalliset ja suulliset näytöt on tehtävä. Opettajalta saa kurssin suorittamiseen liittyvät tarkemmat ohjeet. Lupa ja ohjeet
haettava ennen kurssin alkua.

Arviointi

Arvioinnilla mitataan sitä, mitä on opetettu ja kurssilla
painotettu. Arviointi ei perustu vain yhteen kirjalliseen kokeeseen vaan jatkuvaan näyttöön ja opiskelijan aktiivisuuteen.
Arvosana perustuu kurssin päättökokeeseen sekä muihin
kurssin kirjallisiin ja suullisiin tuotoksiin. Arvioidaan kurssilla
opetettuja ja painotettuja asioita. Oppilaan oma arviointi
tapahtuu Eurooppalaisen viitekehyksen puitteissa.
Arviointi perustuu:

Saksa

Tavoitteena on, että opiskelija

oppii kommunikaation kannalta keskeisimmät rakenteet
ja keskeistä sanastoa


tutustuu kohdekielisiin maihin ja kulttuureihin, hallitsee
kyseiselle kielelle tyypilliset kommunikaatiostrategiat


osaa käyttää suullisesti ja kirjallisesti keskeisiä sanoja ja
rakenteita


ymmärtää sisällön yleisteksteistä, tarvittaessa
apuneuvoja käyttäen



ymmärtää arkikieltä normaalitempolla puhuttuna

kurssikokeeseen



jatkuvaan näyttöön



kirjallisiin ja suullisiin tuotoksiin



kuuntelukokeisiin

SAKSA, A2

13. Projektikurssi

Vuosittain vaihteleva sisältö.



Tavoitteena on, että opiskelija
tuntee saksalaisen kielialueen maita, kansoja ja
kulttuureja (Landeskunde)



ymmärtää normaalitempoista puhetta



pystyy osallistumaan keskusteluun



ymmärtää kirjoitetun yleiskielen tekstiä



osaa käyttää kielen sanastoa, sanontoja ja rakenteita



kirjoittaa omaa tuotosta



osaa laatia tiivistelmän

Pakolliset kurssit
1. Nuori ja hänen maailmansa

Kurssin aiheena on nuorten ystävyyssuhteet ja harrastukset. Aihekokonaisuudet “hyvinvointi ja turvallisuus” ja
“kulttuuri-identiteetti” sisältyvät tähän kurssiin. Kurssilla
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painotetaan suullista kielitaitoa. Kielioppi kertaa verbejä ja
sijamuotoja.

2. Viestintä ja vapaa-aika

Kurssin aiheina ovat erilaiset viestintätavat, kulttuurien
kohtaaminen ja saksankielisten maiden esittely. Kurssin
aihekokonaisuudet ovat “mediakasvatus”, “hyvinvointi ja turvallisuus” ja “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus.”
Kielioppi kertaa pronomineja ja prepositioita.

ymmärtää kirjoitetun tekstin pääsisällön



osaa käyttää kielen keskeistä sanastoa, sanontoja ja
perusrakenteita


pystyy kirjoittamaan lyhyen kertovan, kuvailevan,
perustelevan tai kantaaottavan tekstin tarvittaessa
apuneuvoja käyttäen


pystyy kertomaan olennaisen kuulemastaan tai
lukemastaan


osaa soveltaa saksankielelle ominaisia viestintätapoja
(esimerkiksi puhuttelu Sie ja du)


3. Opiskelu ja työ

Kurssilla vertaillaan opiskelua ja työtä Suomessa ja
saksankielisissä maissa. Kurssin aihekokonaisuuksia ovat
“aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” sekä “turvallisuus ja
hyvinvointi”. Kielioppi kertaa adjektiiveja ja pronomineja.

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssin aiheina ovat ystävyys, avioliitto/avoliitto, ihminen yhteiskunnan osana. Kurssin aihekokonaisuuksia ovat
“aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” sekä “turvallisuus ja
hyvinvointi”. Kielioppi kertaa substantiivin sijamuotoja, persoona-, refleksiivi,- ja possessiivipronominit. Uutena asiana
konditionaali ja konjunktiivi.

5. Kulttuuri

Kurssilla käsitellään mm. mediamaailmaa ja kirjallisuutta.
Uusina rakenteina opetetaan partisiipit, kaksoisinfinitiivi ja
modaaliverbien erikoismerkitykset. Kurssin aihekokonaisuuksia ovat “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” sekä
“mediakasvatus”. Kerrataan adjektiiveja ja sanajärjestystä.

6. Tiede, talous ja tekniikka

Kurssin aiheina ovat luonto ja sen mahdollisuudet, tulevaisuuden näkymät ja Saksan historia. Kurssin aihekokonaisuuksia ovat “teknologia ja yhteiskunta”, “mediakasvatus” ja
“hyvinvointi ja turvallisuus”. Verbiopin kertaus aloitetaan.

Syventävät kurssit

Syventävät kurssit
1. Vapaa-aika ja harrastukset

Tavoitteena on, että opiskelija



osaa kertoa itsestään ja harrastuksistaan



osaa kirjoittaa kirjeen ystävälle

kertaa perusopetuksessa opiskeltua sanastoa ja
rakenteita
Kurssin aihekokonaisuus on “kulttuuri-identiteetti ja
kulttuurintuntemus”


2. Meillä ja muualla

Tavoitteena on, että opiskelija

osaa kertoa kotimaastaan, sen erityispiirteistä ja
mahdollisuuksista


osaa esittää kutsun, esitellä nähtävyyksiä ja kertoa
mielipiteensä


oppii genetiivin, prepositiot ja maantieteellisiä nimiä
Kurssi nivoutuu aihekokonaisuuksiin kulttuuri-identiteetti
ja kulttuurintuntemus


3. Ennen ja nyt

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön
että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys
ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja
vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa
harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

7. Luonto ja kestävä kehitys

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää
luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin
liittyvää kieltä.

8. Puhu ja ymmärrä paremmin



4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
Tavoitteena on, että opiskelija

oppii kertomaan laajemmin koulunkäynnistä ja
opiskelusta


Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen
tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina
ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit.
Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien
tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien
avulla.



SAKSA, B2

5. Kulttuuri

tuntee saksalaisen kielialueen maita, kansoja ja
kulttuureja (Landeskunde)



poimii tietoa opiskeluun ja ammatinvalintaan liittyvistä
mahdollisuuksista saksankielisissä maissa





ymmärtää normaalitempoista puhetta



kykenee keskustelemaan jokapäiväisistä asioista
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oppii keskustelemaan tulevaisuudensuunnitelmistaan

oppii konditionaalin, infinitiivin käytön ja rektioverbejä
Kurssin aihekokonaisuus on “aktiivinen kansalaisuus ja
yrittäjyys”


Tavoitteena on, että opiskelija

Tavoitteena on, että opiskelija
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opitaan adjektiivin taivutus ja järjestysluvut

tutustuu saksalaiseen kulttuuriin

osaa tietoa kulttuurin eri osa-alueista esim. klassinen
musiikki ja elokuva



oppii kertomaan omista mieltymyksistään kulttuurin

alalla
osaa ilmaista mielipiteensä sekä suullisesti että
kirjallisesti


oppii pronominaaliadverbin, kaksoisinfinitiivin ja
relatiivipronominit


pystyy kirjoittamaan kirjoitelmia kurssin aiheista
Kurssin aihekokonaisuuksia ovat teknologia ja yhteiskunta,
kestävä kehitys ja mediakasvatus


6. Yhteinen maapallomme

Tavoitteena on, että opiskelija



lisää maantuntemustaan saksankielisistä maista

tekee havaintoja tavoista, ihmisistä ja kielellisistä eroista
saksankielisellä alueella


oppii toimimaan matkustamiseen liittyvissä
puhetilanteissa


kertaa verbiopin, passiivi ja partisiipit uusina rakenteina
Kurssi nivoutuu aihekokonaisuuksiin kulttuuri-identiteetti
ja kulttuurintuntemus.


7. Tiede ja tekniikka

Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja
viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla
painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.


kerrataan substantiivit ja adjektiivit

8. Luonto ja kestävä kehitys

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon
suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla
painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.
kerrataan pronominit, lukusanat, prepositiot ja
sanajärjestys


SAKSA, B3

Tavoitteena on, että opiskelija seuraa tapahtumia ja

tuntee saksalaisen kielialueen maita, kansoja ja
kulttuureja (Landeskunde)


oppii kommunikaation kannalta keskeisimmät rakenteet
ja keskeistä sanastoa


oppii verbin preesensin, lukusanat, artikkelin käytön
kysymyssanoja ja kysymyslauseen
Kurssin aihekokonaisuuksia ovat “mediakasvatus” ja
“hyvinvointi ja turvallisuus”


2. Näin asiat hoituvat

Tavoitteena on, että opiskelija



kertaa ykköskurssin perusasioita



oppii terveyteen liittyvää sanastoa

selviytyy puhelimessa, ostamassa matkalippua,
varaamassa hotellihuonetta ja ostoksilla



tutustuu Itävaltaan

oppii eriävät yhdysverbit, imperatiivin, akkusatiivin,
prepositioilmauksia
Kurssi nivoutuu aihekokonaisuuksiin “mediakasvatus”,
“aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” ja “hyvinvointi ja
turvallisuus”


3. Vapaa-aika ja harrastukset
Tavoitteena on, että opiskelija

osaa kertoa perheestään sekä asumisesta, tehdä
ehdotuksia, kysyä ja ilmaista mielipiteensä



tutustuu saksalaisen kielialueen juhliin



oppii pukeutumiseen liittyvää sanastoa

oppii datiivin, perfektin, sivulauseen
Kurssi nivoutuu aihekokonaisuuksiin “mediakasvatus” ja
“aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”


4. Meillä ja muualla - saksalaista elämää maalla ja
kaupungissa
Suositellaan myös niveltäväksi kurssiksi.
Tavoitteena on, että opiskelija



kertaa edellisissä kursseissa opittuja asioita



vertailee elämää eri elinympäristöissä

oppii genetiivin ja prepositiot
Kurssi nivoutuu aihekokonaisuuksiin “aktiivinen
kansalaisuus ja yrittäjyys” ja “kulttuuri-identiteetti ja
kulttuurintuntemus”


osaa käyttää suullisesti ja kirjallisesti keskeisiä sanoja ja
rakenteita

5. Ennen ja nyt - tieteitä ja taiteita

ymmärtää sisällön yleisteksteistä, tarvittaessa
apuneuvoja käyttäen







ymmärtää normaalitempoista arkikieltä

Syventävät kurssit
1. Hyvää päivää, hauska tutustua
Tavoitteena on, että opiskelija



kiinnostuu aloittamastaan uudesta kielestä



osaa kertoa perheenjäsenistään ja sukulaisistaan

selviytyy saksaksi tervehdittäessä, tietä kysyessä, säästä
kertoessaan



osaa tehdä kysymyksiä



ymmärtää lyhyitä saksankielisiä viestejä

Tavoitteena on, että opiskelija

ymmärtää laajempia kokonaisuuksia tekstiä ja kuultua
jatkokertomuksen muodossa


kartuttaa eläinsuojelun sanastoa



saa tietoa luonnontieteistä ja tekniikasta

oppii imperfektin ja pluskvamperfektin, isimuodot, adjektiivin taivutuksen ja vertailua ja epäsuoria
kysymyslauseita
Kurssin aihekokonaisuuksia ovat “mediakasvatus”,
“kestävä kehitys”, “kulttuuri-identiteetti ja
kulttuurintuntemus” ja “hyvinvointi ja turvallisuus”


6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
Tavoitteena on, että opiskelija

tutustuu saksalaiseen opiskelijaelämään
 osaa kertoa opiskelusta, asumisesta, työstä ja harrastuksista


opetussuunnitelma
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osaa käyttää seuraavien aihepiirien sanastoa: opiskelu,
urheilu, autoilu


oppii infinitiivin, imperatiivin, kaksoisinfinitiivin ja
relatiivipronominit
Kurssin aihepiirejä ovat “kestävä kehitys”, “aktiivinen
kansalaisuus ja yrittäjyys”, “hyvinvointi ja turvallisuus”,
“teknologia ja yhteiskunta” ja “mediakasvatus”


7. Kulttuuri

Tavoitteena on, että opiskelija

kartuttaa tietämystään eurooppalaisesta elämäntavasta
sekä saksalaisen että suomalaisen silmin



tutustuu laajasti saksalaiseen kulttuuriin



osaa kertoa suomalaisesta musiikista saksaksi

pystyy kertomaan edellisistä aihepiireistä sekä suullisesti
että kirjallisesti


kertaa kieliopista verbiopin
Kurssin aihekokonaisuudet ovat “mediakasvatus”,
“teknologia ja yhteiskunta”, “aktiivinen kansalaisuus ja
yrittäjyys” ja “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurintuntemus”


8. Yhteinen maapallomme

Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja
tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös
mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja
kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti
ja kirjallisesti.
kertaa kieliopista pronominit, lukusanat, prepositiot,
sanajärjestys, substantiivit ja adjektiivit


A2:9 A-kielen intensiivikurssi (0,5 ov)

Kurssin tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden viestintätaitojen hallintaa sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus
kerrata oman tasonsa mukaisesti kielen keskeisiä asioita.
Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat kirjoittamisen, kuullun ja
luetun ymmärtämisen taitotasojen parantaminen, tekstin
tiivistämistaitojen kehittäminen ja rakenne- ja muunnostehtäviin ratkaisemiseen liittyvien kielenkäytön strategioiden
oppiminen.
Arviointi suoritettu/hylätty

A2:11. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet.
Aihekokonaisuuksista “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien
tuntemus” sekä “aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” painottuvat tässä kurssissa.
Arviointi suoritettu/hylätty

Ranska
Tavoitteena on, että opiskelija
oppii kommunikaation kannalta keskeisimmät rakenteet
ja keskeistä sanastoa


tutustuu kohdekielisiin maihin ja kulttuureihin, hallitsee
ranskalle tyypilliset kommunikaatiostrategiat


osaa käyttää suullisesti ja kirjallisesti keskeisiä sanoja ja
rakenteita


ymmärtää sisällön yleisteksteistä, tarvittaessa
apuneuvoja käyttäen

Saksan soveltavat kurssit



B2:9 ja B3:9 Saksan kielen intensiivikurssi (0,5 ov)



Kurssin tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden viestintätaitojen hallintaa sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus
kerrata oman tasonsa mukaisesti kielen keskeisiä asioita.
Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat kirjoittamisen, kuullun ja
luetun ymmärtämisen taitotasojen parantaminen, tekstin
tiivistämistaitojen kehittäminen ja rakenne- ja muunnostehtäviin ratkaisemiseen liittyvien kielenkäytön strategioiden
oppiminen.
Arviointi suoritettu/hylätty

B2 ja B3: 11. Puhu ja ymmärrä paremmin

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen
tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat
ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan
kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä
harjoittavien materiaalien avulla.
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minta ja sen käytännön toteutus. Pääpaino kielen suullisella
harjoittamisella.

A2:10, B2:12 ja B3:12 Saksankielinen
matkailukurssi
Esitellään saksankielisille henkilöille Suomea ja erityisesti
Seinäjokea saksaksi. Kurssin aiheena myös ystävyyskoulutoiopetussuunnitelma
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ymmärtää arkikieltä normaalitempolla puhuttuna

kiinnostuu ranskankielisen maailman asioista ja hankkii
tietoa ranskankielisestä lähdeaineistosta



lukee ranskankielisen kirjan

Työtavat

Pääpaino on alussa puheen tuottamisessa ja kirjallista
tuottamista harjoitellaan alusta asti vähitellen. Keskustelussa
harjoitellaan puhekielen strategioita, kysymistä, myötäilyä, vastaan väittämistä, perustelua ja opitaan sanomaan
asia toisin, jos jotain sanaa ei tiedä. Luetun ymmärtämistä
harjoitetaan sekä ymmärtävää lukemista tiedon hankinnan
välineenä. Sanan johtamista ja muodostamista opetellaan.
Käytetään paljon kuvallista, kirjallista ja suullista materiaalia.
Opiskelijaa totutetaan itsenäiseen työskentelyyn. Kerrataan
tarpeen mukaan.

Arviointi

Mitataan sitä, mitä on opetettu ja kurssilla painotettu.
Arviointi ei perustu vain yhteen kirjalliseen kokeeseen vaan
jatkuvaan näyttöön ja opiskelijan aktiivisuuteen:
Arviointi perustuu kurssikokeeseen, jatkuvaan näyttöön,
kirjallisiin ja suullisiin tuotoksiin sekä kuuntelukokeisiin
   

RANSKA, A2
Tavoitteena on, että opiskelija


tuntee ranskankielistä maailmaa



ymmärtää normaalitempoista puhetta



pystyy osallistumaan keskusteluun



ymmärtää kirjoitetun yleiskielen tekstiä



osaa käyttää ranskan sanastoa, sanontoja ja rakenteita



kirjoittaa omaa tuotosta



osaa laatia tiivistelmän

Pakolliset kurssit
1. Nuori ja hänen maailmansa

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja
vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen
ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista.
Aihekokonaisuus “hyvinvointi ja turvallisuus” liittyy kiinteästi
kurssin aiheisiin. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.

2. Viestintä ja vapaa-aika

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti sekä
vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit
ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden
yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuudet “hyvinvointi ja turvallisuus” sekä “viestintä- ja mediaosaaminen”
tarjoavat näkökulmia käsitellä kurssin aiheita monipuolisesti.
Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.

3. Opiskelu ja työ

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja
kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Kurssilla
harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita.
Aihekokonaisuus on “aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”
tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja
kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit.
“Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” –aihekokonaisuus
tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin
sopivia tekstejä.

5. Kulttuuri

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” ja “
viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin
aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan

aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.

6. Tiede, talous ja tekniikka

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset,
viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus
“teknologia ja yhteiskunta” korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan
kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia
tekstejä.

Syventävät kurssit
7. Luonto ja kestävä kehitys

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää
luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin
liittyvää kieltä.

8. Puhu ja ymmärrä paremmin

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen
tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina
ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit.
Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien
tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien
avulla.

Soveltavat kurssit
9. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet.
Aihekokonaisuuksista “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien
tuntemus” sekä “aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” painottuvat tässä kurssissa.
Arviointi suoritettu/hylätty

10. Pintaa syvemmältä (0,5 ov)

Ainekirjoitustaitojen kehittäminen, tekstin- ja kuullunymmärtämisstrategioiden harjoittaminen, tekstin tiivistämistaitojen kehittäminen ja rakenne- ja muunnostehtäviin tutustuminen.
Kurssit 8 ja 11 ovat samat kuin B2-kielen kurssit 9 ja 11.

RANSKA, B2
Syventävät kurssit
1 Vapaa-aika ja harrastukset

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen
elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja
harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin.
Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja
rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja
laajentaa kielen perusrakenteiden tuntemusta. Kurssin aiheopetussuunnitelma
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kokonaisuus on “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurintuntemus”.
Rakenteina mm. adverbin muodostus ja vertailu, adjektiivin
vertailu, le passé composé-aikamuoto, imperfekti, lähifutuuri
ja le passé recent.

8. Luonto ja kestävä kehitys

2. Meillä ja muualla

Soveltavat kurssit

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten
maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet
ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan
puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan
perusrakenteitten hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan
viestinnällisten tehtävien avulla. Aihekokonaisuus “kulttuuriidentiteetti ja kulttuurintuntemus”. Rakenteina mm.
pluskvamperfekti, menneen ajan aikamuotojen käyttö
sidosteisessa tekstissä, partisiipin preesens, gerundi,
infinitiivirakenteita, futuuri, konditionaali.

3. Ennen ja nyt

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön
että yhteiskunnan kannalta. aiheina ovat esimerkiksi terveys
ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja
vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa
harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssin
aihekokonaisuuksia ovat “hyvinvointi ja turvallisuus” ja

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon
suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla
painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

9. Suullisen kielitaidon kurssi (A2: 8 ja B3: 9)

Harjoitellaan puhevalmiutta eri viestintätilanteisiin

syntyperäisen assistentinkin kanssa, jos mahdollista.

10. Ranskan kielen intensiivikurssi (B3: 10), (0,5 ov)
Sovelletaan viestintätaitoja eri tilanteissa, esim.
ainekirjoitustaitojen kehittäminen, tekstin- ja
kuullunymmärtämisen strategioiden tehostaminen,
tekstin tiivistämistaitojen kehittäminen ja rakenne- ja
muunnostehtäviin tutustuminen.

11. Bon appétit ruokakurssi (B3: 11)

Kurssilla tutustutaan ranskalaiseen ruoka- ja
viinikulttuuriin, eri alueiden tuotteisiin sekä valmistetaan
ruokaa kotitalousopettajan ohjauksessa. Tutustutaan
gastronomiseen sanastoon, vaikkei opiskelija olisikaan

“kulttuuri-identiteetti”. Rakenteina subjunktiivi.

aiemmin opiskellut ranskaa.

4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

RANSKA, B3

  

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään
opiskeluun ja työelämään sekä nuorten
tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin
aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten
omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Rakenteina mm.
subjunktiivin käyttö, epäsuora esitys, partisiipin perfektin
taivutus avoir-apuverbin yhteydessä.

5. Kulttuuri

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi
kohdekulttuurien kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva,
teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia
alueita.
Rakenteina mm. itsenäiset possessiivipronominit,
relatiivipronomineja, artikkelinkäyttöä.

6. Yhteinen maapallomme

Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden
yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja
tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös
mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja
kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti
ja kirjallisesti. Rakenteina passiivi, determinatiivipronominit,
useampi objekti lauseessa, lauseenvastikkeita.

7. Tiede ja tekniikka

Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin ja tekniikkaan
ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit.
Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.
Rakenteina le passé simple-aikamuoto.
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opetussuunnitelma
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Syventävät kurssit
1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää
kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen.
Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään
vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kurssilla opitaan
selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista
(lipun ostaminen, hinnan kysyminen, ruuan tilaaminen,
tapaamisesta sopiminen, harrastuksista puhuminen etc).
Kurssilla painotetaan puheviestintää.

2. Näin asiat hoituvat

Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa
jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Aihepiirejä: ruoka,
musiikki, jutustelu tuttavien kanssa, matkailu, nähtävyydet
etc . Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja
puhumista. Rakenteita: il y a, lähifutuuri, omistuspronominit,
refleksiiviverbit etc.

3. Vapaa-aika ja harrastukset

Aihepiirit: Pariisi ja sen nähtävyydet, urheilu, ostokset,
ravintola, disko, postikortin kirjoittaminen etc. Kurssilla
painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun
muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen
perusrakenteiden tuntemusta. Rakenteina esim. le passé
composé-aikamuoto, suora ja epäsuora objekti.

4. Meillä ja muualla

Kurssin aihepiireinä ovat elokuvissa käynti, juhlan
valmistelu, musiikki, kirpputori, lomanvietto, liikunta,

sarjakuva, vapaaehtoistyö, Internetin käyttäminen. Kurssilla
painotetaan puheenymmärtämistä ja puhumista ja
vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa
harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.
Rakenteina imperfekti ja pluskvamperfekti, menneen ajan

Aihekokonaisuus “hyvinvointi ja turvallisuus” on esillä
teksteissä, joiden aiheina mm. vapaa-aika ja sen merkitys
ihmisen hyvinvoinnille.

aikamuotojen käyttö sidosteisessa tekstissä.

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja
lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen
ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten
tehtävien avulla.
Aihekokonaisuus kulttuuri-identiteetti ja kulttuurintuntemus painottuu kurssin aihepiireissä.

5. Ennen ja nyt

Kurssin aihepiireinä oma maa ja ranskankielinen
maailma, eri maista kertominen, tietojen etsiminen
Internetistä, vertailu, opiskelu ulkomailla. Kurssilla
painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden
hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten
tehtävien avulla. Rakenteina futuuri ja konditionaali,
adjektiivin ja adverbin vertailu, gerundi, relatiivipronominit.

6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät ravintoon, terveyteen, kotitöihin,
nuorten aikuisten arkeen, sukupolvien eroihin, ranskalaisuuden symboleihin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin
liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. Rakenteina subjunktiivi, partisiipin preesens, inversiokysymys etc.

7. Kulttuuri

Kurssin aihepiireinä ovat opiskelijaelämä Ranskassa ja
Suomessa, kulttuurierot, kesätyö, eri ammatit ja ammatinvalinta, työnhakeminen.
Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita, laaditaan
työhakemus ja CV, harjoitellaan työhönottohaastattelua.
Rakenteina passiivi, epäsuora kysymys, refleksiiviverbejä,
sananjohtaminen.

8. Yhteinen maapallomme

Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen
liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla
painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.
Rakenteita kerrataan esim. aikamuotojen käyttöä, passiivi,
pronomineja etc.
Soveltavat kurssit ovat samat kuin B2-kielen kurssit 9 -

2. Meillä ja muualla

3. Ennen ja nyt

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön
että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys
ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
Aihekokonaisuudet “hyvinvointi ja turvallisuus” sekä “teknologia ja yhteiskunta” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden
käsittelyyn.

4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista
ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.
Aihekokonaisuudet “aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”
ja “viestintä- ja mediaosaaminen” tulevat esille kurssin
aihepiireissä.

5. Kulttuuri

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai
urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.
Aihekokonaisuus “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä.

6. Yhteinen maapallomme

Venäjä

VENÄJÄ, B2

Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen
liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla
painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.
Aihekokonaisuudet “kestävä kehitys” ja “teknologia ja
yhteiskunta” ovat esillä kurssin aiheiden käsittelyssä.

Syventävät kurssit

7. Tiede ja tekniikka

1. Vapaa-aika ja harrastukset

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen
elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajanviettoon ja
harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin.
Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja
rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja
laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja
viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla
painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.
Aihekokonaisuus “teknologia ja yhteiskunta” liittyy kurssin
aihepiireihin.

8. Luonto ja kestävä kehitys

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon
suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla
opetussuunnitelma
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painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.
Aihekokonaisuus “kestävä kehitys” on painotetusti esillä.

VENÄJÄ, B3
Syventävät kurssit
1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia
asioita keskustelukumppanilta.
Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista
arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.
Aihekokonaisuus “hyvinvointi ja turvallisuus”: tekstien
aiheena mm. perhesuhteet ja asuminen.

2. Näin asiat hoituvat

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa
kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-,
lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita.
Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.Tekstien ja harjoitusten avulla käsitellään aihekokonaisuutta “hyvinvointi ja turvallisuus”.

3. Vapaa-aika ja harrastukset

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen
elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja
harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin.
Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista,
muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.
Aihekokonaisuus “hyvinvointi ja turvallisuus”: tekstien
aiheena mm. vapaa-aika ja sen merkitys ihmisen hyvinvoinnille.

4. Meillä ja muualla

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja
lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen
ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten
viestinnällisten tehtävien avulla.
Aihekokonaisuus “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” painottuu kurssin aihepiireissä.

5. Ennen ja nyt

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön
että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys
ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
Aihekokonaisuudet “hyvinvointi ja turvallisuus” sekä “teknologia ja yhteiskunta” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden
käsittelyyn.
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6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista
ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.
Aihekokonaisuudet “aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”
ja “viestintä- ja mediaosaaminen” tulevat esille kurssin
aihepiireissä.

7. Kulttuuri

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai
urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.
Aihekokonaisuus “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä.

8. Yhteinen maapallomme

Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja
tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös
mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja
kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti
ja kirjallisesti.
Aihekokonaisuudet “kestävä kehitys” ja “teknologia ja
yhteiskunta” ovat esillä kurssin aiheiden käsittelyssä.

Soveltavat kurssit (B2 ja B3)
9. Suullisen ilmaisun kurssi

Tavoitteena on suullisen viestintätaidon kaikinpuolinen kehittäminen. Kurssin työtapoina ovat keskustelu- ja
draamaharjoitukset, joiden aiheena ovat erilaiset arkipäivän
kommunikaatiotilanteet: kaupassa ja ravintolassa asioiminen, puhelinkeskustelut jne.
Arviointi suoritettu/hylätty.

10. Kielen eri osa-alueiden intensiivikurssi (0,5 ov)

Kurssin tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden viestintätaitojen hallintaa sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus
kerrata oman tasonsa mukaisesti kielen keskeisiä asioita.
Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat kirjoittamisen, kuullun ja
luetun ymmärtämisen taitotasojen parantaminen, tekstin
tiivistämistaitojen kehittäminen ja rakenne- ja muunnostehtäviin ratkaisemiseen liittyvien kielenkäytön strategioiden
oppiminen.
Arviointi suoritettu/hylätty

11. Kirjallisen ilmaisun kurssi

Pyritään kehittämään opiskelijan kirjallista viestintätaitoa.
Harjoitellaan erilaisia kirjallisen viestinnän muotoja (lyhyet
viestit, referaatti, ainekirjoitus jne.)
Arviointi suoritettu/hylätty.

12. Venäjän aakkoskurssi (vain B3)

Kurssilla opitaan tuntemaan kyrilliset aakkoset, lukemaan
kyrillisin kirjaimin kirjoitettuja sanoja ja kirjoittamaan esim.
oma nimi kyrillisin kirjaimin.
Arviointi suoritettu/hylätty. Opiskelija voi laskea suoritetun

kurssin kokonaiskurssimääräänsä, muttei aineen oppimäärään.

ESPANJA, B2
Syventävät kurssit
1. Vapaa-aika ja harrastukset

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen
elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja
harrastuksiin. Kurssilla harjoitellaan mm. urheiluharrastuksiin, vaate- ja kenkäostoksilla käyntiin sekä koulunkäyntiin
liittyvää sanastoa, rakenteita ja keskusteluja. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden
hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja
puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

2. Meillä ja muualla

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja
lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen
ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten
tehtävien avulla.

suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla
painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

Soveltavat kurssit
9. Kielen eri osa-alueiden intensiivikurssi (0,5 ov)

Kurssin tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden viestintätaitojen hallintaa sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus
kerrata oman tasonsa mukaisesti kielen keskeisiä asioita.
Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat kirjoittamisen, kuullun ja
luetun ymmärtämisen taitotasojen parantaminen, tekstin
tiivistämistaitojen kehittäminen ja rakenne- ja muunnostehtäviin ratkaisemiseen liittyvien kielenkäytön strategioiden
oppiminen. Arviointi suoritettu/hylätty.

ESPANJA, B3
Syventävät kurssit
1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön
että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys
ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää
kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen.
Har¬joitellaan kysymään vointia, kertomaan mistä on
kotoisin, puhumaan kansallisuuksista, kertomaan kielitaidostaan ja omasta perheestään ja kysymään vastaavia asioita
keskuste¬lukumppanilta. Kurssilla opitaan selviytymään
yksinkertaisis¬ta arkipäivän viestintätilanteista (ruuan tilaaminen, tapaami¬sesta sopiminen, junalippujen ja elokuvalippujen tilaaminen).
Kurssilla painotetaan puheviestintää.

4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

2. Näin asiat hoituvat

3. Ennen ja nyt

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista
ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

5. Kulttuuri

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai
urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.

6. Yhteinen maapallomme

Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen
liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla
painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

7. Tiede ja tekniikka

Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja
viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla
painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

8. Luonto ja kestävä kehitys

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon

Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa
jokapäi¬väisissä kielenkäyttötilanteissa. Aihepiireinä ovat
matkustaminen, tienneuvominen, syntymäpäivät, ihmisten
kuvailu, tilaaminen ravintolassa ja baarissa sekä asuminen.
Kurssilla painote¬taan puheen ymmärtämistä ja puhumista.
Rakenteita: ir a + infinitiivi, gerundi, olla-verbit, akkusatiivi
ja adjektiivien vertailu.

3. Vapaa-aika ja harrastukset

Kurssin aihepiireinä ovat päivittäiset rutiinit, urheiluharrastukset, sää ja vuodenajat, mieltymykset, vapaa-aika, koulunkäynti sekä vaateostokset. Kurssilla painotetaan puheen
ymmärtämistä ja puhumista, mm. mielipiteen ilmaisemista
ja laajennetaan kielen perusra¬kenteiden tuntemusta.
Rakenteina esim. refleksiiviverbit, perfekti, gustar, määrän
ilmaisut, datiivi ja demonstatiivipronominit.

4. Meillä ja muualla

Kurssin aihepiireinä ovat kielten opiskelu, päivittäiset rutiinit, ruokailu, matkustaminen. Kurssilla painotetaan puheenymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten
viestinnällisten tehtävienavulla. Rakenteita: imperfektin ja
preteritin käyttö, refleksiivipassiivi ja subjunktiivi. Harjoitellaan menneen ajan aikamuotojen käyttöä tekstissä.
opetussuunnitelma
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5. Espanjankielinen maailma

Kurssin aihepiireinä oma maa ja espanjankielinen maailma, eri maista kertominen, tietojen etsiminen internetistä,
vertailu, opiskelu ulkomailla. Kappaleiden aiheet liittyvät
myös yhteiskuntaan, politiikkaan, kotitöihin, nuorten aikuisten arkeen. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Rakenteina ser-passiivi,
subjunktiivi ja imperatiivi, futuuri, konditionaali ja adjektiivin
ja adverbin vertailu.

6. Tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät liikuntaan ja urheiluun, terveyteen, ympäristön suojeluun ja työelämään. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista
viestintää, laaditaan työhakemus ja CV ja harjoitellaan
työhönottohaastattelua. Rakenteina subjunktiivin imperfekti
ja pluskvamperfekti, relatiivilauseet ja epäsuora kerronta.

7. Kielitaito

Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Aihepiireinä media, terveys, talous ja työelämä, ihmissuhteet ja
kulttuuri. Rakenteita käydään monipuolisesti läpi keskittyen
mm. subjunktiivin käyttöön. Tehdään erilaisia tekstinymmärtämis- ja kuullunymmärtämistehtäviä ja kirjoitetaan erilaisia
lyhyitä kirjoitelmia.

8. Yhteinen maapallomme

Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja
tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös
mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja
kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti
ja kirjallisesti. Aihealueina matkailu, urheilu, koulutus, kuluttaminen ja yhteiskunta.

Soveltavat kurssit
9. Kielen eri osa-alueiden intensiivikurssi (0,5 ov)

Kurssin tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden viestintätaitojen hallintaa sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus
kerrata oman tasonsa mukaisesti kielen keskeisiä asioita.
Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat kirjoittamisen, kuullun ja
luetun ymmärtämisen taitotasojen parantaminen, tekstin
tiivistämistaitojen kehittäminen ja rakenne- ja muunnostehtäviin ratkaisemiseen liittyvien kielenkäytön strategioiden
oppiminen.

Matematiikka
Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää
valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti
esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin, opettaa käyttämään
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puhuttua ja kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittää
laskemisen ja ongelmien ratkaisemisen taitoja.
Matematiikan opetustilanteet järjestetään siten, että ne
herättävät opiskelijan tekemään havaintojensa pohjalta
kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä.
Erityisesti opiskelijaa ohjataan hahmottamaan matemaattisten käsitteiden merkityksiä ja tunnistamaan, kuinka ne
liittyvät laajempiin kokonaisuuksiin.
Opiskelijaa myös kannustetaan kehittämään luovia
ratkaisuja matemaattisiin ongelmiin. Opetuksessa tutkitaan
matematiikan ja arkielämän välisiä yhteyksiä sekä tietoisesti
käytetään eteen tulevia mahdollisuuksia opiskelijan persoonallisuuden kehittämiseen, mikä tarkoittaa muun muassa
hänen kiinnostuksensa ohjaamista, kokeiluihin kannustamista sekä tiedonhankintaprosessien kehittämistä.
Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien
salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien
kokonaisuuksien muodostamiseen.

Arviointi

Matematiikan opetuksessa arvioinnin tulee kehittää
opiskelijan kykyä esittää ratkaisuja, tukea opiskelijaa matemaattisten käsitteiden muodostamisprosessissa ja arvioida
kirjallista esitystä sekä opettaa opiskelijalle oman työnsä
arvioimista. Osaamisen arvioinnissa kiinnitetään huomio laskutaitoon, menetelmien valintaan ja päätelmien täsmälliseen
ja johdonmukaiseen perustelemiseen.

Oppimäärän vaihtaminen

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen
suositellaan hyväksilukemisessa seuraavia vastaavuuksia:
MAA1 = MAB1,
MAA3 = MAB2,
MAA6 = MAB5,
MAA7 = MAB4 ja
MAA8 = MAB3.
Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä myös lisänäyttöjä
etenkin kurssin arvosanaa uudelleen arvioitaessa. Pitkän
matematiikan arvosana 4 ei siirry lyhyen matematiikan
kurssiksi.

MATEMATIIKAN PITKÄ
OPPIMÄÄRÄ

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on
antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan
ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän
matematiikan opinnoissa opiskelijalla on tilaisuus omaksua
matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä sekä oppia ymmärtämään matemaattisen tiedon luonnetta. Opetus pyrkii myös
antamaan opiskelijalle selkeän käsityksen matematiikan
merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä sekä sen soveltamismahdollisuuksista arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa.
Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tavoitteena
on, että opiskelija
tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn ja oppii sitä kautta
luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä, taitoihinsa ja


ajatteluunsa



toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen

rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toimintaan,
ratkaisujen keksimiseen sekä niiden kriittiseen arviointiin



toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin



polynomiepäyhtälön ratkaiseminen



ymmärtää ja osaa käyttää matematiikan kieltä, kuten
seuraamaan matemaattisen tiedon esittämistä, lukemaan
matemaattista tekstiä, keskustelemaan matematiikasta, ja
oppii arvostamaan esityksen täsmällisyyttä ja perustelujen
selkeyttä


oppii näkemään matemaattisen tiedon loogisena
rakenteena


kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja
ongelmanratkaisutaitojaan


harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle
ominaisella tavalla, tottuu tekemään otaksumia,
tutkimaan niiden oikeellisuutta ja laatimaan perusteluja
sekä arvioimaan perustelujen pätevyyttä ja tulosten
yleistettävyyttä.


harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita ja
hyödyntämään erilaisia ratkaisustrategioita


osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia
menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja tietolähteitä.


Pakolliset kurssit
1. Funktiot ja yhtälöt

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

vahvistaa yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan
taitojaan


syventää verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin
käsitteiden ymmärtämistään


 tottuu käyttämään neliöjuuren ja potenssin
laskusääntöjä
 syventää funktiokäsitteen ymmärtämistään tutkimalla
potenssi- ja eksponenttifunktioita

oppii ratkaisemaan potenssiyhtälöitä.
KESKEISET SISÄLLÖT



potenssifunktio



potenssiyhtälön ratkaiseminen



juuret ja murtopotenssi



eksponenttifunktio

2. Polynomifunktiot

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija


harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita

oppii ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja
tutkimaan ratkaisujen lukumäärää


oppii ratkaisemaan korkeamman asteen
polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien
jakolaskua


 oppii ratkaisemaan yksinkertaisia
polynomiepäyhtälöitä.
KESKEISET SISÄLLÖT


polynomien tulo ja binomikaavat



polynomifunktio



toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä

3. Geometria

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä
muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa
tilanteissa
 harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja
käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita
 ratkaisee geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi
kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta,
Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion
trigonometriaa.
KESKEISET SISÄLLÖT


kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus



sini- ja kosinilause

 ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien
geometria
 kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien,
kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen

4. Analyyttinen geometria

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 ymmärtää kuinka analyyttinen geometria luo
yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille
 ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii
tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja
paraabeleja
 syventää itseisarvokäsitteen ymmärtämystään ja
oppii ratkaisemaan sellaisia itseisarvoyhtälöitä ja vastaavia
epäyhtälöitä, jotka ovat tyyppiä | f(x) | = a tai | f(x) | =
| g(x) |

vahvistaa yhtälöryhmän ratkaisemisen taitojaan.
Keskeiset sisällöt



pistejoukon yhtälö



suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt



itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen



yhtälöryhmän ratkaiseminen



pisteen etäisyys suorasta

5. Vektorit

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy
vektorilaskennan perusteisiin


oppii tutkimaan kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden

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


vektoreiden perusominaisuudet

 vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin
kertominen luvulla


koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo



suorat ja tasot avaruudessa
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6. Todennäköisyys ja tilastot

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

oppii havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia
tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan
jakaumien tunnuslukuja




perehtyy kombinatorisiin menetelmiin

perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja
todennäköisyyksien laskusääntöihin


ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman
käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja
soveltamaan sitä


 perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman
käsitteeseen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa.
KESKEISET SISÄLLÖT


diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma



jakauman tunnusluvut



klassinen ja tilastollinen todennäköisyys



kombinatoriikka



todennäköisyyksien laskusäännöt



diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma



diskreetin jakauman odotusarvo



normaalijakauma

7. Derivaatta

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

yhdistetyn funktion derivaatta



käänteisfunktio



juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat

9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 oppii tutkimaan trigonometrisia funktioita
yksikköympyrän symmetrioiden avulla
 oppii ratkaisemaan sellaisia trigonometrisia yhtälöitä,
jotka ovat tyyppiä sin f(x) = a tai sin f(x) = sin g(x)
 osaa trigonometristen funktioiden yhteydet sin2x +
cos2x = 1 ja tan x = sin x / cos x


tutkii trigonometrisia funktioita derivaatan avulla



ymmärtää lukujonon käsitteen



oppii määrittelemään lukujonoja palautuskaavojen

avulla
 osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja
geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla.
KESKEISET SISÄLLÖT


suunnattu kulma ja radiaani

 trigonometriset funktiot symmetria- ja
jaksollisuusominaisuuksineen


trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen



trigonometristen funktioiden derivaatat



lukujono

osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja
ratkaista yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä



rekursiivinen lukujono

omaksuu havainnollisen käsityksen funktion rajaarvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta



aritmeettinen jono ja summa



geometrinen jono ja summa





määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaatat

osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion
kulkua ja määrittää sen ääriarvot


osaa määrittää rationaalifunktion suurimman ja
pienimmän arvon sovellusongelmien yhteydessä.
KESKEISET SISÄLLÖT




rationaaliyhtälö ja epäyhtälö



funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta

10. Integraalilaskenta

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii
määrittämään alkeisfunktioiden integraalifunktioita
 ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen
yhteyden pinta-alaan
 oppii määrittämään pinta-aloja ja tilavuuksia
määrätyn integraalin avulla

 polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän
derivoiminen



 polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen
määrittäminen



integraalifunktio



alkeisfunktioiden integraalifunktiot

8. Juuri- ja logaritmifunktiot



määrätty integraali



pinta-alan ja tilavuuden laskeminen

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin.
KESKEISET SISÄLLÖT

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

Syventävät kurssit

tutkii juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita
derivaatan avulla

11. Lukuteoria ja logiikka




oppii yhdistetyn funktion derivoimisen

tutkii aidosti monotonisten funktioiden
käänteisfunktioita.
KESKEISET SISÄLLÖT


Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 oppii formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan
niiden totuusarvoja totuustaulujen avulla
 ymmärtää avoimen lauseen käsitteen ja oppii
käyttämään kvanttoreita



juurifunktiot ja -yhtälöt



eksponenttifunktiot ja -yhtälöt



oppii todistusperiaatteita ja harjoittelee todistamista

logaritmifunktiot ja -yhtälöt



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


lauseen formalisoiminen



lauseen totuusarvot



avoin lause



kvanttorit



suora, käänteinen ja ristiriitatodistus



kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö



Eukleideen algoritmi



alkuluvut



aritmetiikan peruslause



kokonaislukujen kongruenssi

12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 oppii ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen
virheen käsitteet ja niiden avulla likiarvolaskujen tarkkuutta
koskevat säännöt peruslaskutoimitusten tapauksessa

ymmärtää iteroinnin käsitteen ja oppii ratkaisemaan
yhtälöitä numeerisesti


 oppii tutkimaan polynomien jaollisuutta ja
määrittämään polynomin tekijät


oppii algoritmista ajattelua

 harjaantuu käyttämään nykyaikaisia matemaattisia
välineitä
 oppii määrittämään numeerisesti muutosnopeutta ja
pinta-alaa.
KESKEISET SISÄLLÖT


absoluuttinen ja suhteellinen virhe



Newtonin menetelmä ja iterointi



polynomien jakoalgoritmi



polynomien jakoyhtälö



muutosnopeus ja pinta-ala

13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 syventää differentiaali- ja integraalilaskennan
teoreettisten perusteiden tuntemustaan

täydentää integraalilaskennan taitojaan ja soveltaa
niitä muun muassa jatkuvien todennäköisyysjakaumien
tutkimiseen


tutkii lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia.
KESKEISET SISÄLLÖT




funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen

jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä
ominaisuuksia



funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä



epäoleelliset integraalit

Soveltavat kurssit		

14. Matematiikan kokonaiskuva (1 ov)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 syventää pakollisilla kursseilla hankkimiaan tietoja
 harjaantuu käyttämään opittuja tietoja ja taitoja
monipuolisissa ongelmanratkaisutilanteissa.
Kurssin opetusjärjestelyt toteutetaan ryhmän tavoitteiden
mukaisesti.

15. Graafisen laskimen käyttö

Kurssin aikana opetellaan graafisen laskimen käyttöä.
Kurssi järjestetään hajautetusti siten, että kurssin aihealueet
kytkettäisiin kulloinkin menossa olevaan pitkän matematiikan kurssiin.

16. Differentiaaliyhtälöt

Tavoitteena on johdattaa opiskelija luonnontieteen, tekniikan ja mallintamismatematiikan sovelluksiin.
SISÄLTÖ: Differentiaaliyhtälön käsite, Differentiaali, 1.
kertaluvun differentiaaliyhtälö ja 2. kertaluvun differentiaaliyhtälö
Sovelluksia: Kurssi edellyttää integraalilaskennan hallintaa.

17. Talousmatematiikka

Perehdytään indeksi, kustannus, rahaliikenne, laina,
verotus ja muihin sellaisiin laskelmiin sekä yksilön että
yhteiskunnan kannalta. Lukujonojen ja sarjojen pohjalta
kehitetään taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia
malleja. Tilastollisia menetelmiä sovelletaan erityisesti
omakohtaisten aineistojen tai projektitehtävien käsittelyyn
sekä muodostetaan kuvaa riskien ja kannattavuuden matemaattisesta hallinnasta. Tutustutaan lineaarisen optimoinnin
periaatteisiin. Kurssi tarjoaa mahdollisuuksia yrittäjyyden ja
taloustiedon opiskelussa.

MATEMATIIKAN
LYHYT OPPIMÄÄRÄ
Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on
tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa ja
jatko-opinnoissa.

Opetuksen tavoitteet

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena
on, että opiskelija
 osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja
yhteiskunnallisen toiminnan apuvälineenä
 saa myönteisiä oppimiskokemuksia matematiikan
parissa työskennellessään ja oppii luottamaan omiin
kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa, rohkaistuu
kokeilevaan, tutkivaan ja keksivään oppimiseen
 hankkii sellaisia matemaattisia tietoja, taitoja ja
valmiuksia, jotka antavat riittävän pohjan jatko-opinnoille
 sisäistää matematiikan merkityksen välineenä, jolla
ilmiöitä voidaan kuvata, selittää ja mallintaa ja jota voidaan
käyttää johtopäätösten tekemisessä
opetussuunnitelma
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 saa käsityksen matemaattisen tiedon luonteesta ja
sen loogisesta rakenteesta



potenssiyhtälön ratkaiseminen



eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla

harjaantuu vastaanottamaan ja analysoimaan
viestimien matemaattisessa muodossa tarjoamaa
informaatioita ja arvioimaan sen luotettavuutta

4. Matemaattinen analyysi

tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin
kehityksessä

 tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja
numeerisin menetelmin

 oppii käyttämään kuvioita, kaavioita ja malleja
ajattelun apuna.

 ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden
mittana

Pakolliset kurssit

avulla





1. Lausekkeet ja yhtälöt

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen
elämän ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan omiin
matemaattisiin kykyihinsä

ymmärtää lineaarisen riippuvuuden,
verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion käsitteet


Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan



 oppii sovellusten yhteydessä määrittämään
polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon.
KESKEISET SISÄLLÖT


polynomifunktion derivaatta



polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen

 polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon
määrittäminen


graafisia ja numeerisia menetelmiä

vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitojaan ja oppii
ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä.
KESKEISET SISÄLLÖT

5. Tilastot ja todennäköisyys

 suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja
verrannollisuus

 harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia
aineistoja





ongelmien muotoileminen yhtälöiksi



yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen



ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen

 toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen
yhtälön ratkaiseminen

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 tutustuu laskinten ja tietokoneiden käyttöön
tilastotehtävissä

perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin.
KESKEISET SISÄLLÖT


 jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien
tunnuslukujen määrittäminen

2. Geometria

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä
kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista


vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten
kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan


 osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa
hyväksi käyttäen.
KESKEISET SISÄLLÖT






Pythagoraan lause

3. Matemaattisia malleja I

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

näkee reaalimaailman ilmiöissä
säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä
matemaattisilla malleilla


tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja
käyttökelpoisuutta.
KESKEISET SISÄLLÖT




38

lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen

opetussuunnitelma
2 0 1 5 | 2 0 1 6



todennäköisyyden käsite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

suorakulmaisen kolmion trigonometria

geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa

kombinatoriikkaa

6. Matemaattisia malleja II

kuvioiden yhdenmuotoisuus





todennäköisyyden laskulakien ja niitä
havainnollistavien mallien käyttöä



kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden
määrittäminen

normaalijakauma ja jakauman normittaminen









varmentaa ja täydentää yhtälöiden ratkaisutaitojaan

osaa ratkaista käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia
optimointitehtäviä


ymmärtää lukujonon käsitteen

ratkaisee käytännön ongelmia aritmeettisen ja
geometrisen jonon ja summan avulla.
KESKEISET SISÄLLÖT




kahden muuttujan lineaariset yhtälöt



lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen



kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen



lineaarinen optimointi



lukujono



aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa

Syventävät kurssit
7. Talousmatematiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija



oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä

saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa
suunnitteluun


saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon
opiskeluun


soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn.
KESKEISET SISÄLLÖT


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


taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia
malleja lukujonojen ja summien avulla


8. Matemaattisia malleja III

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
laajentaa käsitystään teknologisoituvassa
yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta


saa apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen
käsittelyyn.
KESKEISET SISÄLLÖT


trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän
avulla



radiaani

tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden
ratkaiseminen


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


vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten
periaatteet


koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja
skalaaritulo


kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja
kulmien tutkiminen vektoreiden avulla


Soveltavat kurssit		
9 Matematiikan kokonaiskuva (0,5 ov)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 syventää pakollisilla kursseilla hankkimiaan tietoja
 harjaantuu käyttämään opittuja tietoja ja taitoja
monipuolisissa ongelmanratkaisutilanteissa.
Kurssin opetusjärjestelyt toteutetaan ryhmän tavoitteiden
mukaisesti.
Arvostelu suoritettu/hylätty..

10 Differentiaali- ja integraalilaskennan kurssi

Kerrataan differentiaalilaskennan peruskäsitteet. Perehdytään integraalifunktion ja määrätyn integraalin käsitteisiin ja
määrittämiseen. Opiskellaan alojen laskeminen integrointia
käyttäen.
Arvostelu suoritettu/hylätty.

Biologia
Biologia tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja
vuorovaikutussuhteita eri tasoilla. Luonnontieteenä biologia
hankkii tietoa havainnoimalla ja kokeellisesti. Biotieteet
tuottavat tärkeää tietoa, jota hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Biologinen tieto on tärkeää mm. luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja kestävän kehityksen kannalta
sekä nykyaikaisessa bioteknologiassa.
Biologian opetuksen tarkoituksena on että opiskelija
ymmärtää toimivaa eliömaailmaa ja tiedostaa ihmisen toiminnan merkityksen elinympäristössä. Tavoitteena on antaa
opiskelijalle myös valmiudet biotieteiden avulla edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Opetus kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua.
Opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista kestävä kehitys
liittyy olennaisesti biologian kursseihin. Kunkin kurssin
yhteydessä mainitaan erikseen kurssiin liittyvät aihekokonaisuudet. Mediaosaaminen –aihekokonaisuuden tavoitteisiin
pyritään kursseilla käytettävillä opiskelumenetelmillä.

Opetuksen tavoitteet

Biologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
 hallitsee biologian keskeiset käsitteet
 tunnistaa elämän tuntomerkit ja osaa jäsentää elämän
ilmiöt sekä biologian eri organisaatiotasot molekyylitasolta
biosfääriin
 oppii arvostamaan eliökunnan monimuotoisuutta ja
ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilaisiin ympäristöihin
 ymmärtää perimän ja evoluution merkityksen eliökunnan
kehittymisessä
 perehtyy biologisen tiedonhankinnan ja tutkimuksen
menetelmiin sekä osaa arvioida kriittisesti eri lähteistä
saamaansa biologista tietoa
 osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen biologisen
kokeen sekä tulkita sen tuloksia
 tuntee biotieteiden, esimerkiksi bioteknologian ja
lääketieteen sovelluksia
 tuntee ihmiselimistön toiminnan peruspiirteet
 ymmärtää perimän ja ympäristötekijöiden merkityksen
terveyden taustana sekä yksilön että ihmiskunnan kannalta
 tiedostaa kestävän kehityksen välttämättömyyden ja
ymmärtää oman vastuunsa ekosysteemien tulevaisuudesta
 tuntee oman kotiseutunsa luonnon ominaispiirteet

Arviointi

Biologiassa arvioidaan opiskelijan kykyä ymmärtää keskeisiä käsitteitä ja lainalaisuuksia sekä soveltaa biologisia tietoja. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämiseen, vuorovaikutussuhteiden merkityksen
oivaltamiseen sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen.
Taitojen arvioinnissa huomioidaan opiskelijan luonnontieteelliset työskentelytaidot, ryhmässä toimiminen, tiedonhankintataidot sekä kyky arvioida tietoa kriittisesti. Arviointiin
kuuluu myös opiskelijan itsearviointi.
Biologian kurssien arviointiperusteet selvitetään kunkin
kurssin alkaessa. Pääsääntöisesti pakollisten ja syventävien
kurssien arviointi perustuu kurssikokeeseen ja ns. jatkuvaan
näyttöön.
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Kurssien suoritusjärjestys

Pakollinen 1. kurssi (Eliömaailma) suoritetaan ensin. Sen
jälkeen suoritetaan pakollinen 2. kurssi (Solu ja perinnöllisyys) tai syventävä 3. kurssi (Ympäristöekologia). Ennen
syventäviä kursseja 4 (Ihmisen biologia) ja 5 (Bioteknologia)
pitää olla suoritettuna pakolliset kurssit 1 ja 2. Soveltaville
kursseille 6 ja 7 pääsee suoritettuaan pakolliset kurssit 1 ja
2. Soveltava kurssi 9 suoritetaan viimeisenä ennen ylioppilaskirjoitusten biologian ainereaalikoetta.

Pakolliset kurssit
1. Eliömaailma

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä
tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan
 ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien
eri tasoilla tarkoittaa
 ymmärtää evoluution jatkuvuuden, mekanismit ja
merkityksen
 tuntee muuntelun, sopeutumisen ja lajien välisten
suhteiden merkityksen elämän kehitykselle
 osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen
kehitystä
 tuntee ekosysteemien keskeiset toimintaperiaatteet.
KESKEISET SISÄLLÖT
Biologia tieteenä
 elämän ominaisuudet ja perusedellytykset
 biologiset tieteet ja tutkimusmenetelmät
Luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen
 ekosysteemien ja lajien monimuotoisuus
 eläinten käyttäytyminen monimuotoisuuden ilmentäjänä
 geneettinen monimuotoisuus
Evoluutio – elämän kehittyminen
 elämän syntyvaiheet
 lisääntymisstrategiat ja evoluutiovoimat
 lajien syntyminen ja häviäminen
 nykyinen eliökunta
Miten luonto toimii?
 elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutus
 ekosysteemien rakenne ja toiminta
 populaatioiden ominaisuudet
 lajien väliset suhteet
 eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja levinneisyys


AIHEKOKONAISUUKSIEN ILMENEMINEN KURSSILLA
Eliömaailma-kurssilla kestävä kehitys- aihekokonaisuus
tulee esille erityisesti osiossa Luonnon monimuotoisuuden
ilmeneminen. Miten luonto toimii –osion opiskelu antaa
perustietoja aktiiviselle kansalaisuudelle ympäristöasioissa.

2. Solu ja perinnöllisyys

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
ymmärtää solun merkityksen elämän perusyksikkönä,
tunnistaa erilaisia soluja ja niiden rakenteita
 ymmärtää solurakenteiden kehityksen ja merkityksen sekä
evoluutioprosessin kokonaisuuden
 osaa solun kemiallisen rakenteen ja toiminnan sekä osaa
kytkeä ne yksilön toimintaan
 hallitsee solun energiatalouden prosessit ja niiden
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merkityksen
 tuntee geneettisen informaation rakenteen sekä sen
siirtymisen solusta soluun ja sukupolvelta toiselle
 tietää miten geenit ohjaavat solun toimintaa
 osaa periytymisen lainalaisuuksien perusperiaatteet
 tietää kuinka soluja tutkitaan ja hallitsee kokeellisen
työskentelyn taitoja.
KESKEISET SISÄLLÖT
Solu elämän perusyksikkönä
 miten soluja tutkitaan
 erilaisia soluja
 solun rakenne ja toiminta
Solun energiatalous
 energian sitominen
 energian vapauttaminen
Solujen toiminnan ohjaaminen
 DNA:n rakenne ja toiminta
 proteiinisynteesi
Solujen lisääntyminen
 mitoosi ja sen merkitys
 solujen jakautuminen, kasvu ja erilaistuminen
Periytymisen perusteet
 geenit ja alleelit
 sukusolut ja niiden synty meioosissa
 periytymismekanismit
Populaatiogenetiikka ja synteettinen evoluutioteoria
AIHEKOKONAISUUKSIEN ILMENEMINEN KURSSILLA
Kurssi antaa valmiuksia ymmärtää geneettisen diversiteetin merkitystä kestävän kehityksen kannalta.

Syventävät kurssit
3. Ympäristöekologia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
osaa ekologian perusteet ja ymmärtää ihmisen
toiminnan vaikutuksen elolliseen luontoon
 ymmärtää biodiversiteetin merkityksen ihmiskunnan
tulevaisuudelle
 hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden
seurauksia ekosysteemeissä
 tutustuu suomalaisiin ekosysteemeihin ja niiden
erityispiirteisiin sekä perehtyy myös
ihmisen muokkaamiin ekosysteemeihin
 tuntee ja osaa arvioida menetelmiä, joilla voidaan
tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia
 osaa suunnitella ja toteuttaa pienen tutkimuksen
ympäristön tilasta ja esittää sen tulokset
 kehittää ympäristölukutaitoaan, ymmärtää vastuunsa
ympäristön tilasta ja osaa toimia kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti.
KESKEISET SISÄLLÖT
Ekologinen tutkimus
 ekologisten peruskäsitteiden syventäminen
 ekologisen tutkimuksen tehtävä
 ympäristön laadun indikaattorit
 oman tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen
Biodiversiteetti ja sen merkitys
 biodiversiteetti luonnonvarana
 eliölajien ja elinympäristöjen uhanalaisuus ja suojelu
 biodiversiteetin väheneminen
Ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja


ratkaisumahdollisuudet
 aineiden kiertoon liittyvät ongelmat
 paikalliset ympäristöongelmat
Suomen luonnon haavoittuvuus
 pohjoiset metsät
 suot
 järvet ja virtavedet
 Itämeri
Kestävä tulevaisuus
 ekologisesti kestävä kehitys ja yksilön valinnat
 rakennettu ympäristö ja kaupunkiekologia
 ekologisesti kestävä tuotanto
 ympäristötekniikan mahdollisuudet
AIHEKOKONAISUUKSIEN ILMENEMINEN KURSSILLA
Kurssin kantava teema on kestävä kehitys. Kurssilla opitut
tiedot ja taidot antavat valmiuksia kantaa vastuuta elinympäristön tilasta (aktiivinen kansalaisuus) sekä tiedostaa ihmisen
ja muun eliökunnan hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Tavoitteena on myös, että opiskelija osaa arvioida
teknologian vaikutuksia luonnonympäristön tilaan. Opiskelemalla Suomen luonnonmaiseman ominaispiirteet opiskelija
saa aineksia kulttuuri-identiteettinsä rakentamiseen.

4. Ihmisen biologia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 osaa ihmissolun erilaistumisen pääpiirteet sekä
kudosten ja elinten rakenteet ja toimintaperiaatteet
 ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon
säätelymekanismeja sekä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden
vaikutuksia niihin
 ymmärtää hermoston toiminnan ja hormonaalisen
viestinnän merkityksen yksilön toimintojen ohjaajana
 ymmärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen
liittyviä fysiologisia muutoksia sekä ihmisen yhteisöllisyyden
merkityksen terveyden kannalta
 pystyy selittämään elimistön kykyä sopeutua
muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan ja tuntee
merkityksellisimpien sairauksien syntymekanismeja
 ymmärtää ihmisen lajinkehityksen sekä perimän ja
ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen terveyteen
 pystyy tarkastelemaan oppimiaan asioita arkielämän
esimerkkien avulla ja tutustumaan alan uutisiin ja
arvioimaan niitä kriittisesti.
KESKEISET SISÄLLÖT
Ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet
 solujen synty, kasvu ja erilaistuminen kudoksiksi sekä
kantasolujen merkitys
 solujen vanheneminen ja kuolema
 syöpä
Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys
 ruoansulatus ja ravitsemus
 hengityselimistö ja hengityksen säätely
 veri ja verenkierto
 erityselimistöt ja kemiallinen tasapaino
 tuki- ja liikuntaelimistö
Elintoimintojen säätely
 umpirauhaset ja hormonit
 hermosto ja aistit
 lämmönsäätely
Ihmisen lisääntyminen

sukupuolinen kehitys ja seksuaalisuus
hedelmöitys, raskaus ja synnytys
Ihmisen elämänkaari ja yhteisöllisyys
Perimän merkitys
 ihmisen evoluutio ja ihminen lajina
 perinnöllisyys ja terveys
Elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit
 elimistön puolustusjärjestelmät
 ihminen ja mikrobit
 myrkylliset aineet ja mutageenit



AIHEKOKONAISUUKSIEN ILMENEMINEN KURSSILLA
Kurssi antaa opiskelijalle perustiedot ymmärtää omaan
hyvinvointiinsa ja turvallisuuteensa vaikuttavia tekijöitä.

5. Bioteknologia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 syventää tietojaan solun hienorakenteesta ja solun eri
osien toiminnasta
 ymmärtää elämän keskeisten molekyylien rakenteen ja
merkityksen solun toiminnassa
 hallitsee tärkeimpien mikrobiryhmien kuten bakteerien
ja virusten rakenteen, toiminnan ja lisääntymisen periaatteet
 tuntee geenien toiminnan ja sen säätelyn
 tuntee geenien etsintä- ja tunnistusmenetelmiä sekä
geenien siirtämisen tekniikan pääpiirteet ja hallitsee geeni- ja
biotekniikan keskeiset käsitteet
 tuntee biotekniikan tarjoamia sovellusmahdollisuuksia
eri biotieteissä ja teollisuudessa
 pystyy arvioimaan biotekniikan kehittymisen luomia
mahdollisuuksia, uhkatekijöitä ja eettisiä ongelmia sekä
tekemään niiden pohjalta perusteltuja arkielämän ratkaisuja.
KESKEISET SISÄLLÖT
Solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä
Solut proteiinien valmistajina
 DNA:n, geenien ja genomien rakenne
 entsyymit solun ja biotekniikan työkaluina
Geenien toiminta
 geenin toiminta ja sen säätely
 mutaatiot
Geeniteknologia ja sen mahdollisuudet
 geenitekniikan menetelmät ja geenikartoitus
 geenitutkimus lääketieteessä
 geenitutkimus yksilöiden tunnistamismenetelmänä
Mikrobit ja niiden merkitys
 bakteerin ja viruksen rakenne, toiminta ja lisääntyminen
 bakteerien viljely ja käsittely
 mikrobit luonnossa ja ihmisen taloudessa
Biotekniikka teollisuudessa
Kasvien ja eläinten jalostus
Geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö
AIHEKOKONAISUUKSIEN ILMENEMINEN KURSSILLA
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pystyy arvioimaan
bioteknologian vaikutuksia yksilön elämään, yhteiskuntaan
ja luonnonympäristöön sekä osaa pohtia biotekniikan eettisiä
näkökohtia (teknologia ja yhteiskunta, hyvinvointi ja turvallisuus).

opetussuunnitelma
2 0 1 5 | 2 0 1 6

41

Soveltavat kurssit
6. Mikrobiologia

Solu ja perinnöllisyys (BIO02) – kurssi on oltava
suoritettuna ennen mikrobiologian kurssia.
Kurssin tavoitteena on syventää tietoa mikrobeista.
Opiskelumenetelminä ovat johdantoluennot,
laboratoriotyöskentely, opiskelijaesitysten teko patogeeneista
sekä vierailut.
SISÄLTÖ

mikrobien rakenne ja elinvaatimukset

opetellaan aseptista työskentelyä ja bakteerien
viljelyä, värjäystä ja mikroskopointia

homeet ja hiivat

perehdytään mikrobien hyväksikäyttöön sekä niiden
aiheuttamiin haittoihin

7. Biologian sovelluksia

TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on oppia biologisen tutkimuksen
menetelmiä, esim. luontohavaintojen teko, näytteiden keräys
ja käsittely. Tarkoituksena on myös harjoitella laboratoriotyöskentelyn perustaitoja.
KESKEISET SISÄLLÖT
 mikroskooppinäytteiden teko ja tutkiminen
 solun ja yksilön aineenvaihduntaan liittyvien reaktioiden
tutkiminen
 elinten preparointi
 ympäristönäytteiden (esim. vesi- ja maanäytteiden)
tutkiminen
 vuodenajasta riippuen mahdollisesti luontoretki
Solu ja perinnöllisyys (BI2) –kurssi oltava suoritettuna
ennen työkurssia.

8. Biologian projektikurssi (ei tarjolla)

Johonkin ajankohtaiseen teemaan liittyvä projektinomainen kurssi. Kurssi voi olla toisen oppiaineen kanssa
integroitu.

9. Biologian kokonaisuudet (0,5 ov)

Kurssilla vahvistetaan ja syvennetään biologian pakollisilla ja syventävillä kursseilla opiskeltuja keskeisiä aihepiirejä
kiinnittäen erityistä huomiota biologisen tiedon merkitykseen aihekokonaisuuksissa (mm. kestävä kehitys). Kurssin
tarkoitus on kehittää opiskelijoiden taitoja prosessoida tietoja
ja soveltaa tietämystään esim. luonnontieteellisten tutkimusjärjestelyjen ymmärtämisessä.

Maantiede
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Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon
sekä ihmisen luomien järjestelmien rakennetta ja toimintaa.
Maantieteen opiskelu ohjaa opiskelijaa ymmärtämään luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta sekä muuttuvaa ja kulttuurisesti monimuotoista maailmaa. Maantieteessä integroituvat
luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet.
Opiskelun tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia
opetussuunnitelma
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ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestävän
kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen.
Lukion maantieteen opiskelun tulee auttaa opiskelijaa
ymmärtämään maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia
maantieteellisiä ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy
oppimiensa maantieteellisten tietojen ja taitojen avulla
tekemään havaintoja, muodostamaan perusteltuja mielipiteitä ja toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin
edistämiseksi.
Opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista kestävä
kehitys sekä kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus
liittyvät maantieteen kursseihin. Kunkin kurssin yhteydessä
on erikseen mainittu kurssiin liittyvät aihekokonaisuudet.
Mediaosaaminen –aihekokonaisuuden tavoitteisiin pyritään
kursseilla käytettävillä opiskelumenetelmillä.

Opetuksen tavoitteet

Maantieteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
osaa hankkia, tulkita ja kriittisesti arvioida
maantieteellistä tietoa, kuten karttoja, tilastoja, kirjallisia,
digitaalisia ja muita medialähteitä sekä osaa hyödyntää
monipuolisesti tietotekniikkaa maantieteellisten tietojen
esittämisessä
 ymmärtää, mitä alueellisuus, tila ja paikka merkitsevät
maantieteessä ja maantieteellisessä ajattelussa
 osaa kuvata luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia
ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita sekä osaa
kriittisesti arvioida ajankohtaisia maailman tapahtumia
 osaa havainnoida, analysoida ja arvioida
luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön tilaa, niissä
tapahtuvia muutoksia sekä ihmisten hyvinvointia paikallisesti
ja maailmanlaajuisesti
 ymmärtää, mitä alueellinen kehittyneisyys merkitsee
ja osaa pohtia mahdollisuuksia ratkaista taloudellisia ja
sosiaalisia eriarvoisuusongelmia
 tuntee ja ymmärtää erilaisia kulttuureja sekä suvaitsee
ja kunnioittaa erilaisuutta
 tuntee suunnittelun keinoja eri aluetasoilla ja tietää
mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäristönsä kehitykseen
 osaa toimia ympäröivän maailman kysymyksiin
kantaaottavana ja kestävän kehityksen puolesta toimivana
aktiivisena maailmankansalaisena.
 tuntee oman kotiseutunsa maantieteelliset
ominaispiirteet


Arviointi

Arvioinnin kohteina ovat maantieteellisen tiedon ja
peruskäsitteiden hallinta, valmius perustella maantieteellisiä väittämiä ja kannanottoja sekä taito havaita alueellisia
riippuvuuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito
tulkita ja arvioida maantieteellistä tietoainesta sekä soveltaa
maantieteellistä tietoa eri tilanteissa. Arvioitavia taitoja ovat
maantieteellisen tiedon analysointi-, käsittely- ja esittämistaidot kuten kartan tulkintataito sekä opiskelijan yhteistyötaidot.
Maantieteen kurssien arviointiperusteet selvitetään
kunkin kurssin alkaessa. Pääsääntöisesti pakollisten ja syventävien kurssien arviointi perustuu kurssikokeeseen ja ns.
jatkuvaan näyttöön.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset ja syventävät kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä 1. kurssista alkaen. Pakolliset kurssit 1 ja 2 pitää
olla suoritettuna ennen soveltavia kursseja 5 ja 6. Soveltava
kurssi 8 suoritetaan viimeisenä ennen ylioppilaskirjoitusten
ainereaalikoetta.

Pakolliset kurssit
1. Sininen planeetta

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
osaa käyttää luonnonmaantieteen peruskäsitteitä
 ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvat ilmiöt
 osaa kuvata ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja
toiminnan
 ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat
ja osaa tulkita kuvista ja kartoilta luonnonmaisemien
rakennetta, syntyä ja kehitystä
 ymmärtää elottoman ja elollisen luonnon
vyöhykkeisyyden maapallolla
 osaa soveltaa hankkimaansa luonnonmaantieteellistä
tietoa sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti.
KESKEISET SISÄLLÖT
Maantieteellinen ajattelu
 Mitä on maantiede?
 maantiede luonnontieteenä
 maantieteellinen tietoaines, tutkimusmenetelmät ja
tutkimuksen kulku
 maailmankuvan muutos ja karttakuvan kehitys
Maan planetaarinen luonne
 aurinkokunnan synty ja perusrakenne
 Aurinko ja sen vaikutukset maapallolla
 Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt
Ilmakehä liikkeessä
 ilmakehän rakenne ja merkitys
 tuuli ja sen synty, planetaariset ja alueelliset tuulet sekä
paikallistuulet
Vesikehä liikkeessä
 veden kiertokulku luonnossa
 sateiden synty ja jakautuminen
 meriveden liikkeet ja merkitys
Sää ja ilmasto
 sää ja sen ennustaminen
 lämpö- ja ilmastovyöhykkeet
 ilmastonmuutos
Maapallon muuttuvat pinnanmuodot
 Maan rakenne
 endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan
muokkaajina
Maapallon kasvillisuusvyöhykkeet
 kasvillisuusvyöhykkeiden sijainti ja kuvaus
 ihmisen toiminnan edellytykset ja vaikutukset eri
kasvillisuusvyöhykkeillä
Luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla


AIHEKOKONAISUUKSIEN ILMENEMINEN KURSSILLA
Sininen planeetta –kurssilla tulee esille kestävä kehitys
–aihekokonaisuus. Opiskelemalla Suomen luonnonmaiseman
ominaispiirteitä opiskelija saa aineksia myös kulttuuri-identiteettinsä rakentamiseen.

2. Yhteinen maailma

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 osaa käyttää kulttuurimaantieteen käsitteitä sekä osaa
tulkita ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja rakenteita
kulttuurimaantieteen teorioita ja malleja hyväksi käyttäen
 tuntee eri kulttuureja ja osaa arvioida niiden
kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä
 osaa analysoida maapallon eri alueiden väestönkehitystä
ja asutuksen piirteitä sekä kaupungistumisen syitä ja
seurauksia
 osaa arvioida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien
mahdollisuuksien vaikutusta ihmisen toimintaan eri alueilla
sekä ymmärtää ekologisesti ja taloudellisesti kestävän
kehityksen merkityksen
 tuntee aluesuunnittelun tavoitteita ja vaikuttamiskeinoja
 tuntee kehittyneisyyserojen erilaiset ilmenemismuodot
 osaa arvioida ihmisten hyvinvointia, ympäristön tilaa
sekä kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä nyt ja
tulevaisuudessa maapallon eri alueilla.
KESKEISET SISÄLLÖT
Kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät
 lähestymistavat ja näkökulmat
 maantieteellinen mieltäminen ja miellekartat
 paikkojen kokeminen ja alueellinen identiteetti
Väestö ja asutus
 väestönkehitys ja väestönkasvu
 asutuksen alueellinen jakautuminen, muuttoliikkeet ja
kaupungistuminen
 kulttuurit ja kulttuurien muuttuminen sekä
vähemmistökulttuurit
Luonnonvarat
 luokittelu ja riittävyys
Alkutuotanto ja ympäristö
 ravinnontuotanto ja ravinnon riittävyys sekä kestävä
maa- ja kalatalous
 maatalouden muodot
 metsät luonnonvarana ja kestävä metsätalous
Teollisuus ja energia
 raaka-aineet ja energialähteet
 teollisuuden sijainti
 kestävän teollisuuden ja energiatalouden periaatteet
Liikkuminen ja vuorovaikutus
 liikennejärjestelmät
 matkailu ja sen merkitys eri alueilla
 maailmankauppa
 alueellinen leviämisilmiö – maantieteellinen diffuusio
Ihmistoiminnan alueellinen rakenne
 ytimet ja periferiat
 maankäyttö maaseudulla ja kaupungeissa
 keskukset ja vaikutusalueet
 kulttuurimaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla
Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys
 aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet
 kehittyneisyyserot eri aluetasoilla
 kansainvälinen yhteistyö
 globalisaatio
AIHEKOKONAISUUKSIEN ILMENEMINEN KURSSILLA
Yhteinen maailma –kurssilla opiskeltavat aihepiirit liittyvät
useisiin aihekokonaisuuksiin: kulttuuri-identiteetti ja kultopetussuunnitelma
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tuurien tuntemus, kestävä kehitys, aktiivinen kansalaisuus,
hyvinvointi ja turvallisuus.

Syventävät kurssit
3. Riskien maailma

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä
ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyvät riskit
maapallolla sekä osaa arvioida niiden merkitystä ihmisen ja
ympäristön kannalta
 tuntee millaisia riskejä maapallon eri alueilla ilmenee
sekä osaa vertailla ja arvioida eri alueiden riskiherkkyyttä
sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti
 osaa arvioida alueiden kehittyneisyyden ja alueilla
ilmenevien riskien välistä suhdetta
 osaa seurata ja kriittisesti arvioida ajankohtaisia
riskiuutisia eri medioissa sekä osaa soveltaa oppimaansa
tietoa riskiuutisten analysointiin ja arviointiin
 tietää, millaisten ratkaisujen avulla uhkia voidaan
välttää tai niiden vaikutuksia lieventää
 ymmärtää, että ihminen vaikuttaa omalla toiminnallaan
maapallon elinkelpoisuuteen sekä ihmisten hyvinvointiin ja
turvallisuuteen
 tietää mahdollisuudet ennakoida ja varautua riskeihin,
säädellä ristiriitoja sekä toimia kestävän kehityksen
mukaisesti.
KESKEISET SISÄLLÖT
Riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys
Luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet
 avaruuteen liittyvät uhkat, endogeeniset riskit, myrskyt,
tulvat, kuivuus ja eliöperäiset riskit
 luonnonriskeihin varautuminen
Ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit
ja riskialueet
 luonnonvarojen käyttöön liittyvät riskit:
energiakysymykset ja luonnonvarojen riittävyys, puhtaan
veden saatavuus, eroosio ja aavikoituminen, ilmaston
muutos, saastuminen ja biodiversiteetin heikkeneminen
 mahdollisuudet estää ja pienentää ympäristöriskejä
kestävän kehityksen keinoin
Ihmiskunnan riskit ja riskialueet
 väestönkasvu ja nälkä, kaupungistuminen,
globalisoitumiseen liittyvät riskit, yhteiskunnalliset ja
poliittiset jännitteet, sodat, pakolaisuus ja sosiaalinen
eriarvoistuminen
 ristiriitojen säätelymahdollisuudet
Tekniset riskit
AIHEKOKONAISUUKSIEN ILMENEMINEN KURSSILLA
Riskien maailma –kurssilla opiskeltavat aihepiirit liittyvät
useisiin aihekokonaisuuksiin: kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, kestävä kehitys, aktiivinen kansalaisuus,
hyvinvointi ja turvallisuus, teknologia ja yhteiskunta.

4. Aluetutkimus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 osaa kartografian perusteet
 tuntee maantieteellisten paikkatietojärjestelmien
periaatteita ja sovellusmahdollisuuksia
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 osaa kerätä tiettyyn alueeseen liittyvää tietoa eri tavoin
kuten kenttähavainnoinnin, kyselyn tai haastattelun avulla
sekä kartastoista, kartoista, tilastoista ja muista lähteistä
 osaa käyttää tietoverkkoja aineistojen hankinnassa,
vuorovaikutteisessa työstämisessä ja tulosten julkaisemisessa
 osaa visualisoida alueellista tietoa karttoina,
diagrammeina ja valokuvina
 osaa analysoida ja tulkita hankkimaansa aineistoa ja
laatia aineiston avulla kuvauksen alueesta
 osaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, kuten
kriittisen lähteiden käytön ja viittaustekniikan sekä tuntee
tekijänoikeudet.
KESKEISET SISÄLLÖT
Kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot
 kenttähavainnot, kysely ja haastattelu
 kartat, niiden mittakaavat, karttaprojektiot ja
karttatyypit, ilmakuvat ja satelliittikuvat
 numeeriset lähteet sekä niiden visualisointi karttoina ja
diagrammeina
 painettu lähdekirjallisuus ja digitaalisessa muodossa
kuten tietoverkoissa ja CD-ROM-tallenteina olevat lähteet
Paikkatietojärjestelmät
 paikkatiedon perusteet ja sen sovellusmahdollisuudet
 esimerkkejä maantieteellisen lähdeaineiston käsittelystä,
tulkinnasta ja visualisoinnista eritasoisilla alueilla
paikkatieto-ohjelman avulla
Oma aluetutkimus
 tutkimusalueen valinta
 aineiston keruu karttojen, tilastojen, digitaalisen
paikkatietoaineiston tai muiden tietolähteiden avulla,
aineiston käsittely ja tulkinta sekä pienimuotoisen
aluekuvauksen raportointi
 aihealueet: tutkimusalueen sijainti osana laajempia
aluekokonaisuuksia, alueen koko, luonnonolot, väestö ja
asutus, luonnonvarat ja maankäyttö, elinkeinot, liikenne ja
palvelut, alueen jako osa-alueisiin sekä alueen ongelmat ja
kehittäminen

AIHEKOKONAISUUKSIEN ILMENEMINEN KURSSILLA
Aluetutkimus –kurssilla käytettävät työtavat liittyvät
olennaisesti aihekokonaisuuteen mediaosaaminen. Muita
kurssiin liittyviä aihekokonaisuuksia ovat kestävä kehitys,
kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä teknologia
ja yhteiskunta.

Soveltuvat kurssit
5. Kaupunkisuunnittelu ja arkkitehtuuri
Maantieteen ja kuvataiteen integroitu soveltava kurssi,
jossa tutustutaan kaupunki- ja maisemasuunnitteluun sekä
arkkitehtuuriin. Kurssin suoritusmerkinnän voi valita joko
maantieteestä tai kuvataiteesta.
Sisältö:
 pohjalainen rakennuskulttuuri
 Seinäjoen kaupunkikuvan kehitys
 maankäyttöä ja rakentamista ohjaavat säädökset (YVA,
kansalaisten osallistuminen)
 kaavoitus
 kaupungin eri toiminnalliset alueet (esim. viher-, asuinja liikennealueet sekä niiden suunnittelu)

rakennusten suunnittelu ja arkkitehtuuri
Työtavat:
 vierailut ja vierailijat, jalkaudutaan luokasta tutustumaan teemaan liittyviin kohteisiin
 omien suunnitelmien tekeminen
 luentoja
 ajankohtaisiin kaavoitushankkeisiin tutustuminen


6. Havainnollistava maantiede (ei tarjolla)

TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT
Kurssilla on tavoitteena oppia tulkitsemaan maantieteellistä tietoa ja tuottamaan havainnollistavia diagrammi- ja
karttaesityksiä. Kurssilla perehdytään erilaisten karttojen
tulkitsemiseen ja piirtämiseen, diagrammien laatimiseen
sekä tilastollisen tiedon tulkitsemiseen. Tutustutaan myös
paikkatietojärjestelmiin.
Kurssilla tehdään karttoihin, tilastoihin ja diagrammeihin
liittyviä harjoitustöitä. Apuna käytetään myös tietokoneita.
AIHEKOKONAISUUKSIEN ILMENEMINEN KURSSILLA
Havainnollistava maantiede –kurssilla käytettävät työtavat
edistävät mediaosaamista ja kurssilla opiskeltavat tiedot ja
taidot antavat valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen. Paikkatietojärjestelmät liittyvät myös kokonaisuuteen teknologia
ja yhteiskunta.

7. Projektikurssi (ei tarjolla)

Ajankohtaiseen teemaan liittyvä projektinomainen kurssi.
Kurssi voi olla toisen oppiaineen kanssa integroitu.

8. Maantieteen kokonaisuudet (0,5 ov)

Kurssilla vahvistetaan ja syvennetään maantieteen pakollisilla ja syventävillä kursseilla opiskeltuja keskeisiä aihepiirejä
kiinnittäen erityistä huomiota maantieteellisen tiedon merkitykseen aihekokonaisuuksissa (mm. kulttuuri-identiteetti ja
kulttuurien tuntemus). Kurssin tarkoitus on kehittää opiskelijoiden taitoja maantieteessä erityisen tärkeässä karttojen,
kuvien ja tilastojen tulkinnassa. Tavoitteena on tiedon prosessointi- ja soveltamistaitojen kehittäminen.

Fysiikka
Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään
käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa.
Tavoitteena on löytää luonnossa yleispäteviä lainalaisuuksia
ja esittää ne matemaattisina malleina.
Fysiikan opiskelulle luonteenomainen kokeellisuus voi olla
aihepiirin, opetuksen vaiheen ja välineiden mukaan opiskelijoiden omakohtaista työskentelyä, opettajan esittämiä
demonstraatioita, vierailujen, videoiden tai vain kerronnan
kautta tapahtuvaa toimintaa. Kokeellisuudella tuetaan
opiskelijaa omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä,
periaatteita ja malleja. Fysiikan opiskelu kehittää opiskelijan

kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja. Kokeellisuus
auttaa opiskelijaa hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta
ja tukee luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä.
Opiskelija oppii tarkastelemaan luonnon rakenteita ja ilmiöitä omien aikaisempien tietojensa ja käsitystensä valossa.
Hän oppii tiedostamaan ja kyseenalaistamaan ennakkokäsityksiään ja tarkentamaan maailmankuvaansa hankkimansa
uuden tiedon perustella. Opiskelija oppii suunnittelemaan
kokeita yhdessä ja keskustelemaan kokeellisesti hankitusta
tiedosta tai aineistosta, sen käsittelystä ja mallintamisesta
sekä sen luotettavuuden arvioimisesta. Opiskelijayhteisö
oppii jakamaan uuden tiedon keskenään.
Luonnontieteiden opiskelussa tiedon hankkimiseen käytetään kokeellisia menetelmiä, erilaisia tiedon lähteitä sekä
tapoja käsitellä tietoa. Fysikaalisen tiedon lähteenä on ensisijaisesti luonto. Koulussa luonnontieteellisen tiedon lähteinä
ovat lisäksi oppi- ja tietokirjat, digitaaliset tietovarannot ja
alan asiantuntijat.

Tavoitteet

Opiskelija
 tiedostaa ihmisen osana luontoa ja ymmärtää fysiikan
merkityksen luonnon ilmiöiden mallintamisessa
 ymmärtää kokeellisen toiminnan ja teoreettisen
pohdiskelun merkityksen luonnon tieteellisen tiedon
muodostumisessa
 hahmottaa fysiikan merkityksen tieteessä, taiteessa,
tekniikassa, kommunikaatiossa ja elinkeinoelämässä sekä
ihmisen arkiympäristössä
 vaikuttaa aktiivisesti ja vastuullisesti terveellisen ja
turvallisen ympäristön luomiseksi
 jäsentää käsitystään luonnon rakenteista ja ilmiöistä
fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla
 pystyy ratkaisemaan luonnontieteiden ja teknologian
alaan kuuluvia ongelmia fysiikan lakeja ja käsitteitä luovasti
hyväksi käyttäen
 hankkii ja käsittelee tietoa yhdessä muiden
opiskelijoiden kanssa asiantuntijayhteisön tapaan
 suunnittelee ja tekee yksinkertaisia mittauksia, kykenee
tulkitsemaan ja arvioimaan tuloksia sekä soveltamaan niitä
 hyödyntää erilaisia tietolähteitä tiedonhankinnassa sekä
kykenee esittämään ja julkistamaan tietoja monipuolisella
tavalla myös teknisiä apuvälineitä käyttäen
 tarkastelee fysiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan
kannalta sekä ihmistä fysiikan tietojen soveltajana,
tutustuu fysiikan sovelluksiin ja niiden taitavaan, eettiseen
ja hallittuun käyttöön tuotteiden aikaansaamisessa ja
arkielämän helpottamisessa sekä saa valmiuksia ymmärtää
teknologisten sovellusten vaikutuksia.

Arviointi

Fysiikassa arvioidaan kurssikohtaisten fysiikan tietojen ja
niiden soveltamistaitojen saavuttamista erityisesti matemaattisia malleja käyttäen. Kurssin arvosteluperusteet selvitetään
opiskelijoille kurssin alussa. Kurssin arvosanan pohjana on
pääasiassa kurssi-koemenestys. Tuntiosallistuminen voidaan
lukea kurssin arvosanaa määrättäessä eduksi. Myös muut
opettajan kanssa sovittavat asiat voivat vaikuttaa kurssin
arvosteluun. Kurssit arvioidaan asteikolla 4-10. Soveltavat
kurssit arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty.
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Pakollinen kurssi
1. Fysiikka luonnontieteenä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä
saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta
fysiikkaa kohtaan
 tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen
liittyviin peruskäsitteisiin ja osaa jäsentää käsitystään
luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja
periaatteiden avulla
 ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu
kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen
kautta
 suunnittelee ja tekee yksinkertaisia luonnontieteellisiä
kokeita sekä kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan
kokeellisesti saatua tietoa ja esittämään sitä muille
 tulkitsee ja mallintaa kokeellisen työn tuloksia graafisesti
 käyttää opiskelun tukena tieto- ja viestintätekniikkaa.
KESKEISET SISÄLLÖT
 fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana
 aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja
perusvuorovaikutukset
 energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja
vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa
prosesseissa
 kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen
tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja
niiden luotettavuuden arviointi
 voima liikkeen muutoksen aiheuttajana
 liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja
liikkeen graafinen esitys
Aihekokonaisuuksista teknologia ja yhteiskunta sekä
hyvinvointi ja turvallisuus esiintyvät kurssilla esimerkiksi
energiaa, säteilyä ja liikenneturvallisuutta käsittelevissä
aiheissa.

Syventävät kurssit
Syventävien kurssien tavoitteena on, että opiskelija
 saa valmiuksia opiskella luonnontieteellisillä ja
luonnontieteitä soveltavilla aloilla
 tutkii luonnon ilmiöitä sekä mallintaa ja esittää niitä
matemaattisten ja graafisten menetelmien avulla
 rakentaa fysiikan malleja ja käyttää niitä ennusteiden
tekemiseen
 tutkii ja havainnollistaa malleja tieto- ja
viestintätekniikan avulla
 tutustuu klassisen fysiikan osa-alueisiin ja modernin
fysiikan alkeisiin
 tutustuu fysiikan eri osa-alueisiin liittyvään teknologiaan
 tutustuu fysiikan merkitykseen yhteiskunnan eri alueilla
 tutustuu fysiikan sovelluksiin ja niihin liittyviin
turvallisuustekijöihin.

2. Lämpö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt
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 tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin
pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä
 saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa
koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.
KESKEISET SISÄLLÖT
 kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen
 paine, hydrostaattinen paine
 kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon
muutokset ja lämpöenergia
 mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde
 lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia
 energiavarat

Teknologia ja yhteiskunta, aktiivinen kansalaisuus ja
yrittäjyys, hyvinvointi ja turvallisuus sekä kestävä kehitys
aihekokonaisuuksia voidaan tarkastella esimerkiksi energiavarojen käytössä ja energiantuotannossa.

3. Aallot

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 saa yleiskuvan luonnon jaksollisista ilmiöistä ja perehtyy
niitä selittäviin keskeisiin periaatteisiin
 perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin
tutkimalla mekaanista värähtelyä, ääntä tai sähkömag–
neettisia aaltoja.
KESKEISET SISÄLLÖT
 harmoninen voima ja värähdysliike
 aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen
 aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen
 heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen
 valo, peilit ja linssit
 ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä
suojautuminen
Hyvinvointi ja turvallisuus sekä teknologia ja yhteiskunta
aihekokonaisuus voidaan huomioida äänen ja optisten
laitteiden sovelluksissa sekä melun yhteydessä.

4. Liikkeen lait

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja käsittelee niitä
selittäviä malleja
 tutkii etenemisliikkeeseen liittyviä ilmiöitä kokeellisesti
ja perehtyy niiden avulla Newtonin lakeihin
 ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa.
KESKEISET SISÄLLÖT
 liikkeen mallit ja Newtonin lait
 etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat
voimat, noste
 liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate
 liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate
 värähdysliikkeen energia
Teknologia ja yhteiskunta sekä hyvinvointi ja turvallisuus
aihekokonaisuuksia voidaan korostaa liikenneturvallisuutta
tarkasteltaessa.

5. Pyöriminen ja gravitaatio

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 syventää osaamistaan mekaniikassa sekä statiikkaan ja
pyörimiseen liittyvien ilmiöiden laskennallista hallintaa
 syventää tuntemustaan mekaniikan maailmankuvasta.

KESKEISET SISÄLLÖT
 momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen
 pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä
pyörimisliike
 pyörimisen liikeyhtälö
 pyörimismäärän säilyminen
 pyörimisliikkeen energia
 ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys
 gravitaatio ja gravitaation alainen liike
 heittoliike ja planeettojen liike
 satelliitit ja niiden käyttö
Teknologia ja yhteiskunta aihekokonaisuus tulee esille
satelliittien yhteydessä.

6. Sähkö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu
mittaustekniikkaan
 osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja
tutkia yksinkertaisia virtapiirejä.
KESKEISET SISÄLLÖT
 sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa
 jännitteen ja sähkövirran mittaaminen
 Ohmin laki
 Joulen laki
 vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait
 Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine
sähkökentässä
 kondensaattori, kytkennät ja energia
 sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi
Hyvinvointi ja turvallisuus sekä teknologia ja yhteiskunta
aihekokonaisuudet voidaan ottaa esille sähkölaitteiden
tekniikassa ja käyttöturvallisuudessa.

7. Sähkömagnetismi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 syventää tuntemustaan sähkömagnetismin ilmiöistä
 perehtyy sähköturvallisuuteen
 syventää tuntemustaan sähkömagneettisten ilmiöiden
merkityksestä yhteiskunnassa.
KESKEISET SISÄLLÖT
 magneettinen voima, magneettikenttä ja aine
magneettikentässä
 varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja
magneettikentässä
 induktiolaki ja Lenzin laki
 induktioilmiöitä – pyörrevirrat, generaattori ja
itseinduktio
 energian siirto sähkövirran avulla
 tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä
impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen
 värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä
 sähköturvallisuus
 energiateollisuus
Hyvinvointi ja turvallisuus sekä teknologia ja yhteiskunta
aihekokovaisuudet voidaan liittää sähköenergiantuotannon ja
sähkömagneettisen viestinnän oheen.

8. Aine ja säteily

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja
energian ekvivalenssiin aineen rakennetta ja rakenneosien
dynamiikkaa hallitsevina periaatteina
 syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä ja sen
pätevyysalueesta luonnonilmiöiden tulkitsijana
KESKEISET SISÄLLÖT
 sähkömagneettinen säteily
 röntgensäteily
 mustan kappaleen säteily
 valosähköilmiö
 säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne
 atomimallit esimerkkinä Bohrin atomimalli
 kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja
energiatasokaavio
 atomiytimen rakenne
 radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus
 massan ja energian ekvivalenssi
 ydinreaktiot ja ydinenergia
 aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu
Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, hyvinvointi ja turvallisuus
, kestäväkehitys sekä teknologia ja yhteiskunta aihekokonaisuudet
tulevat esille ydinenergian opintokokonaisuudessa. Hyvinvointi
ja turvallisuus voidaan huomioida radioaktiivisuuden ja
röntgensäteilyn kohdalla.

Soveltavat kurssit
9 Fysiikan kokonaiskuva (1 ov)

TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT
Kurssilla käsitellään mekaanista systeemiä, termodynaamista
systeemiä, kenttiä, rakentumisperiaatteita sekä kiinnitetään
huomiota fysiikan tehtävien hyvään esitystapaan. Aiempia
kokonaisuuksia yhdistävä kurssi. Opetussisällöt ja työskentelytavat määriytyvät tarkemmin opiskelijoiden tarpeiden
ja ryhmän taitotason perusteella.
Kurssilla opiskeltavat aihepiirit liittyvät aihekokonaisuuteen
teknologia ja yhteiskunta.

10 Fysiikan laboratoriokurssi

TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT
Kurssilla perehdytään kokeellisen työskentelyn kulkuun ja
raportointiin. Työt kattavat fysiikan lukiokurssien keskeiset osaalueet: mekaniikka (aineen tiheys, harmoninen voima ja liike,
hitausmomentti, ilmanvastus, putoamiskiihtyvyys), lämpöoppi
(kalorimetrisiä mittauksia, lämpötilakertoimien määrityksiä),
valo-oppi (linssien ja peilien tutkiminen, aineen optisten
ominaisuuksien selvittäminen, fotometriaa).
Ryhmäkoko laboratoriokurssilla on rajoitettu.
Kurssilla opiskeltavat aihepiirit liittyvät aihekokonaisuuksiin
hyvinvointi ja turvallisuus sekä teknologia ja yhteiskunta.

11. Sähköfysiikan harjoitukset

TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT
Kurssilla tutustutaan kurssien sähkö (kurssi 6) ja
sähkömagnetismi (kurssi 7) perusilmiöihin ja käytännön
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sovelluksiin. Kurssilla oppilaat tekevät sähköön ja magnetismiin
liittyviä kokeita. Lisäksi tutustutaan itse rakennettujen
kytkentöjen avulla elektroniikan peruskomponentteihin (vastus,
kondensaattori, kela, muuntaja) ja puolijohdekomponentteihin
(diodi, transistori, lämpö- ja valoherkät komponentit,
operaatiovahvistin). Samalla tulee tutuksi sähkön suureiden
(jännite, virta, resistanssi) mittaaminen perinteisin mittarein
ja myös oskilloskoopilla.
Kurssilla opiskeltavat aihepiirit liittyvät aihekokonaisuuksiin
hyvinvointi ja turvallisuus sekä teknologia ja yhteiskunta.

13. Tähtitiede

Tähtitieteen alkeiskurssi. Kurssilla käsitellään erilaisia
tähtitieteen aiheita maan pinnalta avaruuden ääriin: mm.
aurinkokunta, tähtien synty ja kuolema, mustat aukot, galaksit,
maailmankaikkeus ja avaruusmatkat. Kurssin aikana käydään
havainnoimassa tähtitaivasta kaukoputkella ja tutustutaan
nykyaikaiseen avaruustekniikkaan sekä sen tuottamaan
havaintotietoon internetin avulla. Kurssi soveltuu kaikille
lukiolaisille.
14. Klassisen ja modernin fysiikan
törmäyskurssi
TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT
Kurssilla täydennetään klassisen mekaniikan oppimääriä
erityisesti kinematiikan, dynamiikan, statiikan ja suurten
säilymislakien osalta. Lisäksi tutustutaan klassisen
maailmankuvan murtumiseen ja siitä seuranneeseen suppean
suhteellisuusteorian syntyyn.
Mekaniikan kurssit FY 4 ja FY 5 tulee olla suoritettuna
ennen tätä kurssia.

15. Fysiikan projektikurssi

Sisällöt vaihtelevat vuosittain.

Kemia
Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan
luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan
kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä keskeisenä perusluonnontieteenä,
joka tutkii ja kehittää materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja
prosesseja kestävän kehityksen edistämiseksi. Opetus auttaa
ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa ja teknologiaa
sekä kemian merkitystä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille
tutkimalla aineita, niiden rakenteita ja ominaisuuksia sekä
aineiden välisiä reaktioita.
Kemian opetukselle on luonteenomaista kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havaitseminen ja tutkiminen
kokeellisesti, ilmiöiden tulkitseminen ja selittäminen mallien ja
rakenteiden avulla, ilmiöiden kuvaaminen kemian merkkikielellä
sekä ilmiöiden mallintaminen ja matemaattinen käsittely. Monipuolisin työtavoin ja arviointimenetelmin opiskelijoita ohjataan
kemian tietojen ja taitojen sekä persoonallisuuden kaikkien
osa-alueiden kehittämiseen. Kemian opetuksen toteutuksessa
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otetaan huomioon opiskelijoiden opiskeluvalmiudet ja luodaan
myönteinen kuva kemiaa sekä sen opiskelua kohtaan.

Opetuksen tavoitteet

Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
 osaa kemian keskeisimmät peruskäsitteet ja tietää
kemian yhteyksiä jokapäiväisen elämän ilmiöihin sekä
ihmisen ja luonnon hyvinvointiin
 osaa kokeellisen työskentelyn ja muun aktiivisen
tiedonhankinnan avulla etsiä ja käsitellä tietoa elämän
ja ympäristön kannalta tärkeistä kemiallisista ilmiöistä ja
aineiden ominaisuuksista sekä arvioida tiedon luotettavuutta
ja merkitystä
 osaa tehdä ilmiöitä koskevia kokeita ja oppii
suunnittelemaan niitä sekä osaa ottaa huomioon
työturvallisuusnäkökohdat
 osaa tulkita ja arvioida kokeellisesti tai muutoin
hankkimaansa tietoa ja keskustella siitä sekä esittää sitä
muille
 perehtyy tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksiin
tiedonhankinnan ja mallintamisen välineinä
 perehtyy nykyaikaiseen teknologiaan teollisuudessa ja
ympäristötekniikassa
 osaa käyttää kemiallista tietoa kuluttajana terveyden
ja kestävän kehityksen edistämisessä sekä osallistuttaessa
luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun
ja päätöksentekoon
 saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät
kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan.

Arviointi

Kemiassa arvioinnin kohteena on kemiallisen tiedon
ymmärtäminen sekä soveltamisen taito. Arvioinnissa tulee
lisäksi ottaa huomioon kokeellisen tiedonhankinnan ja käsittelytaitojen kehittyminen, johon kuuluvat
 havaintojen tekeminen, mittausten ja kokeiden
suunnittelu ja toteutus
 työvälineiden ja reagenssien turvallinen käyttö
 tulosten esittäminen sekä suullisesti että kirjallisesti
 tulosten tulkitseminen, mallintaminen ja arviointi
 johtopäätösten tekeminen ja soveltaminen.
Kemiassa arvioinnin menetelminä käytetään kurssikokeita, osallistumisaktiivisuuden seurantaa, kokeellista työskentelyä, työselostuksia, projektitöitä, esitelmiä tai tutkielmia.
Lisäksi opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen
ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti.

Pakollinen kurssi
1. Ihmisen ja elinympäristön kemia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 saa kuvan kemiasta, sen mahdollisuuksista ja
merkityksestä
 syventää aiemmin opittujen kemian perusteiden
ymmärtämistä kurssilla käsiteltävien asioiden yhteydessä
 osaa orgaanisten yhdisteiden rakenteita, niiden
ominaisuuksia ja reaktioita sekä ymmärtää niiden
merkityksen ihmiselle ja elinympäristölle
 tuntee erilaisia seoksia sekä niihin liittyviä käsitteitä

 kehittää tietojen esittämisessä ja keskustelussa
tarvittavia valmiuksia
 oppii kokeellisen työskentelyn, kriittisen
tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja
 osaa tutkia kokeellisesti orgaanisten yhdisteiden
ominaisuuksia ja reaktioita, tuntee erotus- ja
tunnistamismenetelmiä sekä osaa valmistaa liuoksia.
KESKEISET SISÄLLÖT
 orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia
happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä sekä niiden
ominaisuuksia ja sovelluksia
 orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä
poolisuus
 erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus
 orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja
pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita

Syventävät kurssit
2. Kemian mikromaailma
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä
yhteyksiä
 osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä
erilaisia kemian malleja, taulukoita ja järjestelmiä
 ymmärtää orgaanisten yhdisteiden rakenteita ja tuntee
rakenteen määrityksessä käytettäviä menetelmiä
 osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen
aineiden rakenteeseen, ominaisuuksiin ja reaktioihin liittyviä
ilmiöitä.
KESKEISET SISÄLLÖT
 alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä
 elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit
 hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava
 kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet
 atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten
yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne
 isomeria

3. Reaktiot ja energia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää kemiallisen reaktion tapahtumiseen
vaikuttavia tekijöitä sekä niiden merkityksen elinympä–
ristössä (teollisuus)
 ymmärtää energian sitoutumisen ja vapautumisen
kemiallisissa reaktioissa sekä niiden merkityksen
yhteiskunnassa
 osaa kirjoittaa reaktioyhtälöitä ja käsitellä reaktioita
matemaattisesti
 osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen
reaktioihin, reaktionopeuteen ja -mekanismeihin liittyviä
ilmiöitä.
KESKEISET SISÄLLÖT
 kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu
 epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä,
mekanismeja sekä sovelluksia
 stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö
 energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa
 reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee teollisesti merkittäviä raaka-aineita sekä niiden
jalostusprosesseja
 tuntee hapettimia ja pelkistimiä ja niiden käyttöä sekä
osaa kirjoittaa hapettumis-pelkistymisreaktioita
 osaa sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteet sekä niihin
liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia
 tuntee erilaisia materiaaleja, niiden koostumusta,
ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä sekä kulutustava–
roiden ympäristövaikutusten arviointiin käytettäviä
menetelmiä
 osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen metalleihin
ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä.
KESKEISET SISÄLLÖT
 sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali,
kemiallinen pari ja elektrolyysi
 hapettumis-pelkistymisreaktiot
 metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vetyyhdisteet
 bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit

5. Reaktiot ja tasapaino

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää reaktion tasapainotilan muodostumisen ja
niihin liittyviä laskennallisia tasapainosovelluksia
 ymmärtää tasapainon merkityksen ja tutustuu
tasapainoon teollisuuden prosesseissa ja luonnon ilmiöissä
 osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen
kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä.
KESKEISET SISÄLLÖT
 reaktiotasapaino
 happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit,
puskuriliuokset ja niiden merkitys
 liukoisuus ja liukoisuustasapaino
 tasapainoon liittyvät graafiset esitykset

Soveltavat kurssit
6. Lukion keskeinen kemia (0,5 ov)

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan
kokonaiskuva kemiasta ylioppilastutkinnon kemian ainereaalikoetta tai jatkokoulutuspaikkojen sisäänpääsykoetta varten.
Lukion kemian kurssien 1 -5 keskeisimpiä sisältöjä on koottu
tiiviiksi aihekokonaisuuksiksi, joita käsitellään erilaisten
tehtävien avulla.

7. Laborointi

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan laboratoriotyöskentelytaitoja työturvallisuuden ja kestävän kehityksen
näkökulmat huomioiden sekä oppia tekemään johtopäätöksiä
mittausten avulla. Kurssilla suunnitellaan ja suoritetaan laboratoriotöitä, jotka sisältävät kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia
analyysejä, synteesejä ja fysikaaliskemiallisia mittauksia.
Opetusjärjestelyt: Kurssilla pyritään vierailemaan jossakin
lähiseudun laboratoriossa. Opiskelijoiden työturvallisuuden
vuoksi ryhmäkoko ei saa ylittää 16 opiskelijaa.
Vaatimukset: Kurssille voi osallistua, kun Kem1 – Kem3
kurssit ovat suoritettu.

4. Metallit ja materiaalit
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9. Orgaanisen kemian jatkokurssi

Kurssin tavoitteena on vahvistaa orgaanisen kemian
perusteiden ymmärtämistä sekä täydentää ja syventää
orgaanisen kemian tietoja tutustumalla mm. polymeerikemiaan ja biokemiallisesti merkittäviin yhdisteisiin, reaktioihin ja
biologisiin ilmiöihin. Kurssilla käsitellään teoriaosiot opettajajohtoisesti, tehdään teoriaa tukevia laboratoriotöitä pienissä
ryhmissä sekä tehdään henkilökohtainen, omavalintainen
kemiaan liittyvä kirjallisuusessee.
Vaatimukset: Kurssille voi osallistua, kun hallitsee orgaanisen kemian perusteet, eli kun Kem1 – Kem3 kurssit ovat
suoritettu.

10. Projektikurssi (ei tarjolla)

Johonkin ajankohtaiseen teemaan liittyvä projektinomainen kurssi. Voi olla integroitu toisen oppiaineen kanssa.

Kurssien itsenäinen suorittaminen

Kurssia 1 ei voi suorittaa itsenäisesti, koska se on ainoa
pakollinen kurssi ja sen yhtenä tavoitteena on kokeelliseen
työskentelyyn perehdyttäminen. Kurssit 2-5 voidaan suorittaa
itsenäisesti. Kunkin kurssin itsenäinen suorittaminen edellyttää kurssikokeen lisäksi annettujen lisätehtävien (esseiden,
yhteenvetojen, reaktioyhtälöiden, laskujen, laboratoriotöiden
yms.) suorittamista ennen koetta. Lisätehtävistä sovitaan
ilmoittauduttaessa itsenäiseen suoritukseen.
Kursseja 6-10 ei voi suorittaa itsenäisesti, koska opiskelu
niissä perustuu suuressa määrin opiskelijoiden itsensä oppitunneilla tekemiin erilaisiin harjoitteisiin.

Opetussuunnitelman aihekokonaisuudet kemiassa

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys tulevat esille kaikissa
kemian kursseissa oma-aloitteisena töiden tekemisenä
Hyvinvointi ja turvallisuus ovat voimakkaasti esillä kaikissa
kemian kursseissa työturvallisuuden ja aineiden oikean käsittelyn sekä ympäristönsuojelun kannalta, esimerkiksi happojen
ja emästen käsittelyssä.
Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus tulee näkyville
vähäisessä määrin esim. mainintoina kemian Nobel-palkinnosta
ja teknologian kehittymisestä.
Viestintä ja mediaosaaminen ovat esillä mm. kemian kaavojen kirjoittamisessa. Kaavat ilmaisevat tiiviissä muodossa
paljon asioita. Ne ovat globaalia kieltä, jonka tunteminen on
tärkeää ja tarpeellista asioiden oikean viestittämisen kannalta.
Teknologia ja yhteiskunta ovat esillä monissa yhteyksissä
esim. eri yhdisteiden valmistusmenetelmissä ja käyttötarkoituksissa, kuten titaanidioksidin, maalien raaka-aineen kohdalla.
Kestävä kehitys ohjaa koko kemian opiskelua. Se tulee
selkeästi esille esim. energian ja uusien materiaalien yhteydessä, käsiteltäessä kasvihuone-ilmiötä, happamoitumista
ja kierrätystä.

Uskonto
Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää
opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä
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uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen
ajatteluun.
Muihin uskontoihin tutustutaan niiden omista lähtökohdista
käsin. Uskonnonopetuksessa uskontoa tarkastellaan laajasti
osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja yksilön
elämää.
Uskonnonopetus on erilaisia näkemyksiä huomioon ottavaa ja yksilöllistä vakaumusta kunnioittavaa. Oppiaineksen
opetuksessa hyödynnetään viimeaikaista teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta. Koska uskonto on osa kulttuuria ja
yhteiskuntaa, uskonnonopetuksella on luontaiset kytkennät
myös humanistis-yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin.
Uskonnonopetuksessa luodaan edellytykset ymmärtää uskontoja ja soveltaa tätä tietoa oman maailmankatsomuksen,
kulttuurin ja yhteiskunnan jäsentämisessä sekä kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa käytetään hyväksi uskontojen omia lähteitä, tutkimusta ja eri medioiden välittämää
ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa painottuvat aktivoivat
työtavat, joiden avulla uskonnon sisältöjä liitetään opiskelijoiden kokemusmaailmaan ja autetaan heitä prosessoimaan
ja sisäistämään kurssien sisältöjä ja kasvamaan asetettujen
tavoitteiden suuntaan.

Opetuksen tavoitteet

Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
 hallitsee uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa
niin, että hän ymmärtää uskonnon merkityksen ja vaikutuksen niin yksityisen ihmisen ja yhteisön elämässä kuin
yhteiskunnassa ja kulttuurissakin
 hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoa, joiden avulla hän
osaa pohtia ja analysoida erilaisia uskontoihin liittyviä kysymyksiä
 kykenee rakentamaan, jäsentämään ja arvioimaan
omaa maailmankatsomustaan ja kulttuuri-identiteettiään
sekä arvostaa oman kulttuurinsa ja muiden kulttuurien
uskonnollista perinnettä
 kunnioittaa ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus ja
pystyy elämään ja toimimaan eri kulttuureista tulevien ja eri
tavoin ajattelevien ja uskovien ihmisten kanssa monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja maailmassa
 ymmärtää henkilökohtaisen vastuun merkityksen sekä
tiedostaa erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla vaikuttavat
arvot ja niiden merkityksen
 hallitsee uskonnollisiin ja moraalisiin kysymyksiin liittyviä keskustelu- ja ajattelutaitoja sekä uskontoihin liittyvän
tiedon itsenäistä hankintaa ja kriittistä arviointia.

Arviointi

Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu katsomuksellisten
ajattelutaitojen hallintaan, joka tarkoittaa kykyä yhdistellä,
eritellä ja arvioida uskontoja, uskonnon ja kulttuurin sekä
uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Opetuksessa opiskelijoita ohjataan arvioimaan asetettujen ja omien tavoitteiden
saavuttamista. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan työn
määrä ja laatu sekä opiskelijoiden yksilölliset taidot. Arvioinnin
tulee kannustaa opiskelijoita oman työskentelynsä suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.
Kurssit 1 – 5 arvostellaan kokeiden, muiden tuotosten ja
jatkuvan näytön perusteella arvosanalla 4-10. Kokeeseen
kuuluu oppikirjan sisältö sopimuksen mukaan ja oppitunneilla
käsitellyt asiat. Muina tuotoksina voi olla esimerkiksi keskustelualustuksia, esitelmiä, tutkielmia, esseitä, opintokäyntiraport-

teja ja haastatteluja. Koulukohtaiset soveltavat kurssit 6 – 11
arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Suoritusjärjestys

Uskonnon 1. kurssin jälkeen suoritusjärjestys on vapaa.

Aihekokonaisuukset
Kestävä kehitys

Yksilön ja yhteisöjen moraalisten valintojen ja vastuun
näkökulma kestävän kehityksen edistämisessä (2, 3, 4, 6).
Maailmanuskontojen ja erityisesti kristillisten kirkkojen ja
Raamatun pohjalta nousevia näkemyksiä
 luontoon ja ympäristöön
 sosiaalisiin perusoikeuksiin ja ihmisten väliseen
yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Mediakasvatus

Kaikilla uskonnon kursseilla tarkastellaan uskonnollisten
aiheiden esiintymistä ja käsittelytapaa mediassa. Esimerkiksi
lehtiseurantatöissä ja internetistä löytyneiden dokumenttien
käsittelyssä korostetaan lähdekriittistä suhtautumistapaa.

Teknologia ja yhteiskunta

Erityisesti etiikan kurssilla 3 käsitellään teknologian käytön ja kehittämisen ongelmia, jotka liittyvät ihmisarvoon ja
luonnon hyväksikäyttöön.

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus

Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on kaikissa kursseissa perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen
ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin tutustutaan niiden
omista lähtökohdista käsin. Opitaan arvostamaan oman ja
muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä. Opitaan näkemään
erilaisten kulttuurien olemassaolo rikkautena ja kohtaamaan
erilaisen vakaumuksen omaavia ihmisiä kunnioittavasti.

Hyvinvointi ja turvallisuus

Elämänkatsomuksen selkiytyminen tukee oman identiteetin kehitystä ja siten auttaa hyväksymään toisten erilaisia
mielipiteitä ja vakaumusta. Korostetaan jokaisen vapautta
saada ilmaista vakaumuksensa turvallisesti ja toisia kunnioittaen. Erityisesti etiikan teemoissa kurssilla 3 nostetaan esille
ihmisen vastuuta omasta ja toisten hyvinvoinnista.

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

Etiikan kurssilla 3 työ- ja talouselämän teemoihin liittyen
pohditaan seuraavia kysymyksiä:
 kansalaisvastuu ja osallisuus
 ammattieettiset kysymykset
 globaalin talouselämän ongelmat
 eettisesti kestävä yrittäjyys

Pakolliset kurssit
1. Uskonnon luonne ja merkitys

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun
ominaislaadun pyhän kirjallisuuden edustajana

 ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen,
uskonnoissa ilmenevät kysymyksenasettelut ja uskonnon
nivoutumisen kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 saa aineksia ja käsitteellisiä välineitä oman
maailmankatsomuksensa jäsentämiseen
 tuntee Raamatun vaikutuksen länsimaisessa
kulttuurissa ja Raamatun tutkimuksen osana uskonnon
tutkimusta
 oppii pyhyyden ymmärtämisen avulla kunnioittamaan
ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus.
KESKEISET SISÄLLÖT
 uskonnon määrittely ja tutkiminen
 uskonnon ydinkysymykset
 uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa
 Raamattu pyhänä kirjallisuutena
 yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä
 Raamatun tutkimus- ja tulkintatavat
 Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin

2. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut,
levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä eri aikoina ja miten
se on ollut vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurin ja
yhteiskunnan kanssa
 tuntee kirkon opin rakentumisen, jumalanpalvelus–
elämän ja taiteen vuorovaikutuksen, sekä kirkon poliittisen ja
sosiaalisen merkityksen historian eri vaiheissa
 ymmärtää, miten kristinusko vaikuttaa erilaisina
kirkkokuntina eri puolilla maailmaa
 osaa analysoida erilaisten kristillisten perinteiden
ilmenemistä nykyajassa ja ymmärtää näihin sisältyvän
yhteisen, ekumeenisen perustan.
KESKEISET SISÄLLÖT
 kristillisen kirkon synty
 alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon
 lännen kirkko keskiajalla
 idän kirkon kehitys
 reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla
 nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan
maailmassa
 kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu

3. Ihmisen elämä ja etiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää
elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen
 saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten
tarkasteluun
 ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja
tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan
 saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja
ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon
kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin
 ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja
etiikkaan
 ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti
luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten
kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.
KESKEISET SISÄLLÖT
 ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus,
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kärsimys, kuolema
 kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja
pelastumisesta
 hyvän ja pahan käsitteet
 kristillinen etiikka ja etiikan teoriat
 yksilöeettisiä kysymyksiä
 yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä

Syventävät kurssit
4. Uskontojen maailmat

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet
 ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen
monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun,
kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän
peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii arvostamaan
muiden kulttuurien uskonnollista ja eettistä perinnettä.
KESKEISET SISÄLLÖT
Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta,
Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla
olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan
luonnonkansojen uskontojen yhteisiä piirteitä.
 uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät
 uskontojen pyhät kirjat ja oppi
 uskontojen eettiset ohjeet
 uskontojen kultit ja rituaalit
 uskontojen suuntaukset
 uskonnot ja yhteiskunta

5. Mihin suomalainen uskoo?

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee uskonnon ilmenemismuodot Suomessa
muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän
uskonnollisuuteen
 ymmärtää Suomen uskonnollisista ja maailman–
katsomuksellisista kysymyksistä käytyä keskustelua ja siihen
liittyviä taustatekijöitä
 osaa jäsentää Suomen uskonnollisia liikkeitä niiden
toiminnan ja opillisten korostusten näkökulmasta.
KESKEISET SISÄLLÖT
 muinaissuomalainen uskonto
 Suomen kirkkohistorian yleislinjat
 luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän
Suomessa
 ei-kristilliset yhteisöt Suomessa
 kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja
yhteiskuntaan

Soveltavat kurssit
6. Raamatun maailma

Tutustutaan Raamattuun kirjana, sen sanomaan ja tulkintaan opettajan ja ryhmän valitsemien Raamatun kirjojen ja
teemojen valossa.

8. Uskonnon ajankohtaiset kysymykset

Kurssin laajuus vaihtelee käsiteltävän aineksen mukaan.
Kurssisisältö vaihtelee vuosittain ja se voidaan tarjota
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mm. projektiviikon yhteydessä tai hajautettuna kurssina
useamman jakson ajalla. Kurssilla on mahdollista syventyä
johonkin uskonnon pakollisten ja syventävien kurssien teemaan perusteellisemmin. Tällaisia teemoja voivat olla esim.
 uskonto ja taide (kirjallisuus, kuvataide, arkkitehtuuri,
elokuvat)
 uskonto ja politiikka
 aktiivisen kansalaisuuden ja osallisuuden teemoista
nousevat hankkeet esim. lähetystyöhön ja kehitysapuun
liittyen
 nainen kirkon historiassa ja maailmanuskonnoissa
 uskonnon ilmeneminen mediassa
 uskontotieteen ajankohtaiset kysymykset
 alkuperäiskansojen uskonnot
 kuoleman kohtaaminen uskonnoissa

9. Isokoulutus (ei erikseen tarjolla)
10. Vanhakoulutus (ei erikseen tarjolla)
11. Kertauskurssi (0,5 ov)

Kurssilla käydään läpi kaikkien uskontokurssien pääkohdat, harjoitellaan erityyppisten tehtävien vastaustekniikkaa
ja valmistaudutaan uskonnon ainereaaliin. Opiskelija saa
kurssimerkinnän suoritettuaan sovitut tehtävät.

Ortodoksinen
uskonto

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteena on kasvattaa opiskelijoista sekä kirkon että suomalaisen yhteiskunnan
aktiivisia jäseniä, ottaen samalla huomioon ortodoksisen
kirkon ja seurakunnan yhteisöllisen lluonteen ja suomalaisen
vähemmistötilanteen.

Pakolliset kurssit
1. Ortodoksinen maailma

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee kirkon synnyn ja kehityksen sekä kirkon
nykyisyyttä muovanneet tekijät
 ymmärtää oman kirkkonsa muotoutumisen historian
kulussa
 tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja sekä niiden
historiallista ja kulttuurista merkitystä
 näkee oman uskonnollisen perinteensä osana
historiallista ketjua.
KESKEISET SISÄLLÖT
 varhaiskirkko
 Bysantin aika – oppi ja hallinto määräytyvät
 idän ja lännen kirkon ero
 Venäjän kirkko ja muut ortodoksiset paikalliskirkot
 orientaaliset kirkot
 lännen kirkot

2. Uskonoppi ja etiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee ortodoksisen kirkon opin lähteet ja perusteet
 hahmottaa eri kirkkojen opillisia eroja ja eriävään
kehitykseen johtaneita syitä
 tuntee ortodoksisen ihmiskuvan ja etiikan perusteet
sekä ymmärtää, kuinka näiden pohjalta kirkko voi
muodostaa eettisiä kannanottoja uusiin esille tuleviin
kysymyksiin
 ymmärtää, että eri maiden ortodoksiset kirkot voivat
päätyä erilaisiin eettisiin tulkintoihin.
KESKEISET SISÄLLÖT
 ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite
 Pyhä Kolminaisuus
 Jumalansynnyttäjä
 pyhät ihmiset ja ajan pyhittäminen
 ortodoksinen ihmiskuva
 yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä

3. Raamattutieto

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee Raamatun synnyn ja rakenteen sekä taustalla
vaikuttaneen kulttuurihistorian
 hahmottaa jumalakuvan kehityksen historian kulussa
ja Raamatun sisällä sekä messiasodotuksen syntymisen ja
täyttymisen Palestiinassa
 tuntee Raamatun käytön ortodoksisessa kirkossa ja sen
liturgisessa elämässä
 ymmärtää eri Raamatun kirjojen merkityksen tämän
päivän kristinuskolle ja erityisesti ortodoksiselle kirkolle sekä
Raamatun merkityksen etiikan muotoutumisessa
 osaa omatoimisen Raamatun käytön.
KESKEISET SISÄLLÖT
 Jumala ja ihminen Pentateukissa
 viisauskirjallisuus
 profeetat ja messiasodotus
 evankeliumien synty ja niiden erityispiirteet
 Jeesuksen henkilö
 Apostolien tekojen kuvaus kirkon ensi vaiheista
 Paavali ja hänen kirjeensä

 kasvattaa kykyään sitoutua valitsemiinsa moraalisiin
periaatteisiin ja toimia niiden mukaisesti
 kasvattaa haluaan kantaa vastuuta itsestään, toisista
ihmisistä ja luonnosta
 kehittää kykyään ymmärtää maailmaa ja vahvistaa
omaa identiteettiään
 oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia
koskevia väitteitä
KESKEISET SISÄLLÖT
 elämänkatsomus, elämänkatsomustieto, identiteetti,
hyvä elämä
 ihmisen perustarpeet, maallisia ja uskonnollisia hyvän
elämän malleja
 vapaa tahto ja valinnat, syntymä ja kuolema, optimismi
ja pessimismi
 yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä,
perimän ja ympäristön merkitys
 identiteetin muodostuminen ja eettiset valinnat eri
elämänvaiheissa
 yksilöllinen elämä ennen ja nykyään

2. Maailmankuva

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii tuntemaan historiallisesti merkittäviä ja
nykyajassa vaikuttavia maailmankuvia
 oppii arvioimaan väitteiden ja uskomusjärjestelmien
perusteluja
 oppii ymmärtämään eri instituutioiden merkitystä
maailmankuvan muokkaajina
 kehittää omaa maailmankuvaansa
KESKEISET SISÄLLÖT
 maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja
elämänkatsomuksen käsitteet ja niiden keskinäinen suhde
 maailmankuvan rakenne: käsityksiä ihmisestä,
yhteiskunnasta, kulttuurista, luonnosta ja todellisuudesta
 koulu, media ja taide maailmankuvan luojina
 länsimaisen maailmankuvan murrokset ja mullistajat
 kokemusten, arkikäsitysten ja uskomusten tiedollinen
luotettavuus
 maailmankuvien ja tiedon lähteiden arviointi

3. Yksilö ja yhteisö

Elämänkatsomustieto

Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tukea
pyrkimyksilleen
 rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan
 laajentaa yleissivistystään
 kehittää arvostelu- ja harkintakykyään
 sisäistää ihmisoikeuksien, monikulttuurisuuden,
oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita.

Pakolliset kurssit
1. Hyvä elämä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää yhteisöllisyyden merkityksen yksilöllisyydelle
 oppii arvioimaan omaa asemaansa yhteisöissä ja
kansalaisena valtiossa
 oppii arvioimaan vallankäyttöä erilaisissa yhteisöissä
 oppii arvioimaan poliittisia päämääriä ja keinoja niiden
saavuttamiseksi
 ymmärtää ihmisoikeuksien, demokratian ja
oikeudenmukaisuuden merkityksen
KESKEISET SISÄLLÖT
 ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden
vuorovaikutus
 vallan käsite ja valtasuhteet sekä erilaiset
vaikuttamiskeinot
 hyvä kansalainen suomalaisena, eurooppalaisena ja
maailmankansalaisena
 ihmisoikeudet, ihmisoikeussopimukset ja niiden
historia, ihmisoikeusrikokset kuten holokausti
 poliittiset ihanteet, ideologiat, utopiat ja demokratian
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muodot
 oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena, maailman–
laajuisena ja ekologisena kysymyksenä

Syventävät kurssit
4. Kulttuuriperintö ja identiteetti

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja niihin liittyviin
elämäntapoihin
 oppii suvaitsevaisuutta erilaisia elämänkatsomuksia
kohtaan
 perehtyy suomalaiseen identiteettiin
 ymmärtää rasismin, muukalaisvihan ja syrjinnän
ihmisoikeusloukkauksina
KESKEISET SISÄLLÖT
 kulttuurin käsite ennen ja nyt
 identiteetti, etnisyys ja kulttuuriperintö
 saamelaiset, suomalaiset ja eurooppalaiset
kulttuuripiirteet
 etinen ja kulttuurinen moninaisuus Suomessa ja
maailmassa
 rasismin ja suvaitsevaisuuden historia

5. Maailman selittäminen katsomusperinteissä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 kehittää kykyään arvioida arvostuksissa ja
uskomuksissa esiintyviä eroja ja yhtäläisyyksiä
 oppii arvioimaan elämänkatsomuksia koskevia väitteitä
 tuntee eri kulttuurien elämänkatsomuksellisia ratkaisuja
 ymmärtää uskonnollisten käsitysten synnyn ja nykyisen
merkityksen
KESKEISET SISÄLLÖT
 maailman myyttinen selittäminen ennen ja nyt
 uskonnon ja uskonnollisuuden olemus
 uskontokritiikki: sosiologinen, moraalinen,
antropologinen ja psykologinen
 ateismi ja agnostisismi
 sekulaarin humanismin ja vapaa-ajattelun historiaa ja
nykysuuntauksia
 humanismi ja kristinusko länsimaiden
katsomuksellisina perusvirtauksina

Filosofia

Filosofian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
 osaa hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia
mahdollisia ratkaisuja
 osaa jäsentää puhetta ja tekstiä käsitteellisesti sekä
tunnistaa väitteitä ja niiden perusteluja
 ymmärtää erilaisten filosofisten käsitysten perusteluja
sekä pystyy keskustelemaan niistä johdonmukaisesti ja
järkevästi
 hallitsee yleissivistävät perustiedot sekä filosofian
historiasta että nykysuuntauksista ja osaa suhteuttaa niitä
yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöihin

Pakollinen kurssi
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1. Johdatus filosofiseen ajatteluun

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden mahdollisia
ratkaisuja, ymmärtää, miten, filosofiassa käsitteellistetään
todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja
 tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia
käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä
toimimisesta
 hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden
eroja ja osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta.
KESKEISET SISÄLLÖT
 mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja
niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin
kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet
 todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia
perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde, vapaus ja
välttämättömyys
 tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä
ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin näkökulmiin:
tieto, totuus ja perustelu, käsitteellisen ja kokemuksellisen
suhde tiedon muodostumisessa
 yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena
kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet
 hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien
moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioihin sekä muihin
arvoihin, kuten kauneuteen, hyvää elämää ja onnellisuutta
koskevia filosofisia näkemyksiä
Arviointi. numeroarvostelu ja hyväksytty/hylätty
Liittyminen aihekokonaisuuksiin: kulttuuri-identiteetti ja
kulttuurien tuntemus sekä viestintä- ja mediaosaaminen

Syventävät kurssit
2. Filosofinen etiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 perehtyy filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin,
käsitteisiin ja teorioihin
 osaa arvioida elämää ja toimintaa moraalisista
näkökulmista sekä perustella arvioitaan etiikan käsittein
 kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja
perusteitaan filosofisen etiikan välinein
 oppii kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin
toisia kohtaan.
KESKEISET SISÄLLÖT
 moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen
etiikka sekä metaetiikka
 moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten
erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja uskontoon,
järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa
 moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus
ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden
tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta
 klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja
velvollisuusetiikan perusteet
 filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä
Liittyminen aihekokonaisuuksiin: hyvinvointi ja
turvallisuus, kestävä kehitys, kulttuuri-identiteetti ja
kulttuurien tuntemus, teknologia ja yhteiskunta, viestintä- ja
mediaosaaminen.

3. Tiedon ja todellisuuden filosofia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 hahmottaa, mitä tieto ja tietäminen ovat filosofiassa,
tieteessä ja arkielämässä
 osaa arvioida, millaisia kuvia todellisuuden
perusrakenteesta muodostuu filosofiassa, tieteessä ja
katsomuksissa
 oppii erittelemään ja arvioimaan kriittisesti tiedollisia
uskomuksia ja väitteitä
 oppii hahmottamaan tieteellisen tutkimuksen ja
päättelyn luonnetta.

filosofian ainereaalikoetta tai jatkokoulutuspaikkojen sisäänpääsykoetta varten. Lukiofilosofian kurssien 1 -4 keskeisimpiä sisältöjä käsitellään erilaisten tehtävien avulla.

KESKEISET SISÄLLÖT    
 metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä,
erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta, todellisuuden
rakenne luonnontieteellisen, ihmistieteellisen ja
käytännöllisen tiedon valossa
 totuuden luonne ja totuusteoriat
 tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
 tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta, käytännöllisen
ja tieteellisen tiedon eroja ja yhtäläisyyksiä, tietäminen
luonnontieteissä ja ihmistieteissä
 tieteellisen tutkimuksen luonne ja sen metodologisia
peruskäsitteitä
 argumentoinnin ja päättelyn perusteita
Liittyminen aihekokonaisuuksiin: Teknologia ja
yhteiskunta, kestävä kehitys, viestintä- ja mediaosaaminen

7. Nykyfilosofiaa ja klassikoita

4. Yhteiskuntafilosofia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja
suuntauksiin
 oppii hahmottamaan yhteiskunnan luonnetta ja sen
keskeisten instituutioiden toimintaa
 osaa arvioida yhteiskunnallisen järjestyksen oikeutusta
 osaa jäsentää yhteiskunnan ja yksilön suhdetta sekä
yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa.
KESKEISET SISÄLLÖT
 yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus,
ihmisoikeussopimuksia ja julistuksia
 yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus
 yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen
oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi ja
yhteiskunnalliset utopiat, dystopiat ja niiden toteutuminen
kuten holokausti
 poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja
sosialismin perusajatukset ja niiden yhteiskuntafilosofiset
nykytulkinnat
 nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli
ja sukupuolisuus
 identiteetti ja identiteetin rakentuminen, toiseus vieraus
ja monikulttuurisuus
Liittyminen aihekokonaisuuksiin: aktiivinen kansalaisuus
ja yrittäjyys, hyvinvointi ja turvallisuus, kulttuuri-identiteetti
ja kulttuurien tuntemus.

Soveltavat kurssit
5. Filosofian kokonaisuudet (0,5 ov)

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan
kokonaiskuvaa filosofian lukiokursseista ylioppilastutkinnon

6. Yritysetiikan kurssi (osa Finanssiklubikokonaisuutta YHT5, FIL06 (laajuus 2ov)

Yhteiskunta yrittäjän näkökulmasta, yrittäjän toiminnan
eettistä tarkastelua, yrittäjän yhteiskuntavastuu.
Liittyminen aihekokonaisuuksiin: aktiivinen kansalaisuus
ja yrittäjyys, kestävä kehitys

Kurssilla opiskelija saa mahdollisuuden paneutua syvällisemmin johonkin filosofiseen ongelmaan tai joidenkin
filosofien tuotantoon, sekä oppii lukemaan filosofista tekstiä
ja pohtimaan lukemaansa. Kurssin alkaessa tarkasteluun
valitaan muutama klassikko ja nykyfilosofian suuntaus, joihin
tutustutaan tutkimustöiden ja niiden pohjalta käytävien keskustelujen tai väittelyiden avulla.
Liittyminen aihekokonaisuuksiin: kulttuuri-identiteetti ja
kulttuurien tuntemus, teknologia ja yhteiskunta, viestintä- ja
mediaosaaminen

8. Ajattelun taidot (osa Todellisuuden kuvat
-kokonaisuutta AI4, AI12, FIL8)

Miten voin kehittää omaa ajatteluani? Kriittinen ajattelu
on keskeinen ajattelun taito ja välttämätöntä akateemisessa
opiskelussa. Kriittinen ajattelija pyrkii arvioimaan lukemaansa, kuulemaansa ja näkemäänsä. Hän perustaa päätelmänsä
loogiseen ajatteluun sekä käsiteltävään aiheeseen liittyvään
tietoon. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan kriittisen ajattelun,
argumentoinnin ja päättelyn taitoja käyttäen mm. mediassa
ajankohtaisia aiheita.
Opiskelija oppii tarkastelemaan filosofian yhteiskunnallista
vaikutusta, arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja
myös eettisistä lähtökohdista, oppii osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Historia

Lukion historian opetus luo opiskelijalle edellytyksiä
ymmärtää eri aikakausien luonnetta, oman aikansa ongelmia ja muutosprosesseja sekä auttaa häntä hahmottamaan
kansainvälistä maailmaa. Historia on yksilöllistä, kansallista
ja eurooppalaista identiteettiä luova oppiaine. Opetuksen
lähtökohtana ovat historian luonne tieteenalana ja sen tiedon
muodostumisen perusteet. Sen vuoksi huomiota kiinnitetään
tietojen kriittiseen pohdintaan ja tulkintaan sekä pyritään
ottamaan huomioon ilmiöiden moniperspektiivisyys. Historian keskeisiä käsitteitä ovat aika, muutos, jatkuvuus sekä
syy-yhteydet. Muutoksen analyysia korostavana oppiaineena
historia luo mahdollisuuksia käsitellä tulevaisuutta sekä
arvioida tulevaisuuteen liittyviä mahdollisuuksia. Opetuksessa korostetaan ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta sekä
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inhimillisen kulttuurin laaja-alaisuutta, kulttuurien erilaisuuden ymmärtämistä ja kansainvälisen yhteisymmärryksen
merkitystä. Oman maan menneisyyttä tarkastellaan maailmanhistorian taustaa vasten.

tutustutaan niiden omista lähtökohdista käsin. Opitaan
arvostamaan eri kulttuurien omaleimaisuutta ja koetaan
erilaiset kulttuurit rikkautena.

Opetuksen tavoitteet

Historiassa pohditaan erityisesti hyvinvointivaltion
kehitystä ja turvallisuuspolitiikan vaiheita eri ajankohtina
Suomessa ja muualla. Turvallisuuden merkitys paikallisessa
ja kansainvälisessä vuorovaikutuksessa sekä mm.
taloudellisen hyvinvoinnin edistäjänä on esillä kaikilla
kursseilla. Historiassa tarkastellaan myös ihmisoikeuksia
ja sananvapauden merkitystä yhtenä hyvinvoinnin ja
turvallisuuden elementtinä.

Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
Oppii tuntemaan Suomen ja maailmanhistorian
päälinjat ja keskeisimmät historialliset tapahtumat sekä
niiden taustat ja seuraamukset.
 Näkee nykyhetken historiallisen kehityksen tuloksena ja
tulevaisuuden lähtökohtana, kykenee suhteuttamaan oman
aikaansa ja itsensä historian jatkumon ja näin rakentamaan
historiatietoisuuttaan.
 Osaa hankkia menneisyyttä koskevaa tietoa ja arvioida
sitä kriittisesti sekä ymmärtää sen monitulkintaisuuden,
suhteellisuuden ja syy-yhteyksien monisäikeisyyden.
 Osaa arvioida menneisyyden ihmisen toimintaa ja
historiallisia ilmiöitä kunkin ajan omista lähtökohdista sekä
nykyajan näkökulmasta.
 Ymmärtää kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja ja
niiden erilaisuutta.
 Saa aineksia ihmisoikeuksista ja demokratiaa arvostaan
maailmankuvan luomiseen sekä toimintaa vastuullisena
kansalaisena.


Opetuksessa tuetaan opiskelijan kasvua tasapainoiseksi
kansalaiseksi antamalla hänelle hyvät valmiudet
jatko-opintoihin ja halun itsensä kehittämiseen.
Opetusmenetelmissä pyritään mm. tukemaan opiskelijoiden
lähdekritiikin kehittymistä ja kiinnostusta ajankohtaisten
asioiden seuraamiseen.

Aihekokonaisuudet
Kestävä kehitys

Kestävää kehitystä käsitellään erityisesti kursseissa 1
ja 5 Opiskelija tekee johtopäätöksiä siitä, miten ihminen
on muokannut ympäristöään. Historian kurssit 1 ja 5
käsittelevät ihmisen ja ympäristön yhteistä menneisyyttä ja
vuorovaikutusta. Historia oppiaineena auttaa opiskelijoita
ymmärtämään kestävän kehityksen merkityksen kansallisella
ja globaalilla tasolla.

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

Historian opintojen tavoitteena on ympäröivän
maailman ymmärtäminen, oman ja muiden kulttuurin
sekä yhteiskunnan ongelmien ja muutosprosessien
hahmottaminen. Aktiivinen kansalainen ja yrittäjyys
ovat painotetusti esillä kursseissa 2, 3, 4 ja 8. Kurssien
aiheet käsittelevät mm. ihmisoikeuksia, aktiivista
kansalaistoimintaa ja demokratian kehittymistä ja sen
vaikutusta ihmisten elämään ja yhteiskuntien kehitykseen.

Arviointi

Oppimisen arvioinnin perusteina ovat historialle ominaiset
taidot ja ajattelutavat sekä oppimäärän keskeisten sisältöjen
hallinta. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota
opiskelijan valmiuteen rakentaa tiedoistaan jäsentyneitä
kokonaisuuksia, erottaa epäolennainen tieto olennaisesta,
hallita aikasuhteita ja syy-yhteyksiä sekä arvioida historian
ilmiöitä ja tiedonlähteitä kriittisesti. Kurssien arvioinnissa
voidaan monipuolisten kokeiden asemasta tai/ja ohessa
käyttää opintotehtäviä, tutkielmia ja muita vaihtoehtoisia
arviointikeinoja.
Kurssit 1-6 arvostellaan kokeiden, muiden tuotosten ja
jatkuvan näytön perusteella arvosanalla 4-10. Koulukohtaiset
soveltavat kurssit 6 – 10 arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Kunkin kurssin alussa sovitaan tarkemmin arvioinnin
painopisteistä.

Kurssien itsenäinen suorittaminen

Kurssit 1 – 6 on mahdollista suorittaa tenttimällä.

Mediakasvatus

Kurssien suorittamisjärjestys

Mediakasvatuksen tavoitteena on opettaa oppilaita
katsomaan mediassa lähetettyjen totuuksien taakse ja
oppia kriittiseen tiedonhankintaan. Kriittinen suhtautuminen
mediaan on esillä kaikilla historian kursseilla.

Suositus pakollisten kurssien suoritusjärjestykseksi on
1-2-3-4. Järjestyksestä voi tarvittaessa poiketa, mutta
kurssi 1 on aina syytä suorittaa ensimmäisenä. Kurssia HI9
suositellaan suoritettavaksi abivuonna.

Teknologia ja yhteiskunta

Pakolliset kurssit

Teknologian ja sen kehityksen vaikutukset historian
kulussa ovat esillä historian opetuksessa. Teknologian
edistysaskeleiden vaikutus yhteiskunnan ja taloudellisten
rakenteiden muuttumisessa näkyvät kursseilla 1- 6.

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus

Historianopetuksen keskeinen tehtävä on kaikissa
kursseissa perehdyttää opiskelija omaan kulttuurinsa ja
sen perintöön sekä arvostamaan sitä. Muihin kulttuureihin
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1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri

Kurssi tarkastelee ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta
sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön
rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää ihmisen ja luonnon välisen
riippuvuussuhteen osana kestävää kehitystä.

 ymmärtää miten ihminen käyttää luonnonvaroja
toimeentulon lähteenä ja miten se vaikuttaa ympäristöön ja
yhteiskuntarakenteeseen.
 Tuntee tuotantotalouden ja kehityslinjat ja vaikutukset
elämäntapaan
 Tietää väestönkasvun pääpiirteet ja siihen vaikuttavat
tekijät
KESKEISET SISÄLLÖT
Esihistoria – pyyntikulttuurin aika
 ihmisen kehitysvaiheet
 keräilijöiden ja metsästäjien elämäntapa
Maanviljely ja sen aiheuttamat muutokset
 työnjako ja kulttuurin synty
 suurten jokilaaksojen kulttuurit
Välimeren talousalue antiikin aikana
 Kreikan talouselämä
 Rooma – miljoonakaupunki ja imperiumi
 orjuus ja antiikin ajan tekniikka
Keskiajan talous- ja yhteiskuntajärjestelmä
 feodaaliyhteiskunta
 keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki
Löytöretket
 löytöretkien edellytykset ja seuraukset
 maailmantalouden syntyminen
Teollistuva maailma
 tekniset innovaatiot ja koneteollisuuden alkuvaiheet
 muutokset sukupuolten työnjaossa
 yhteiskunnalliset muutokset ja ympäristövaikutukset
 muutokset kaupunkirakenteessa
Globaali kulutusyhteiskunta
 raaka-aineiden ja markkinoiden jakaminen
 massatuotanto ja kulutusyhteiskunta
 sosialistinen suunnitelmatalous
 kolmannen maailman muotoutuminen
 kasvun rajat ja uudet haasteet

2. Eurooppalainen ihminen

Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä
saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan
muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja
aatehistoriallista kehitystä.
Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin tuotoksiin
erityyppisen historiallisen lähdeaineiston avulla. Kulttuuri
ymmärretään laaja-alaisena käsitteenä.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää, mistä eurooppalaisuus rakentuu
tutustumalla Euroopan keskeiseen kulttuuriperintöön
 ymmärtää tieteen saavutusten merkityksen ihmisen
maailmankuvan muokkaajana
 osaa analysoida kulttuuri-ilmiöitä aikakautensa
ilmentäjinä
 tuntee yhteiskunnallisen kehityksen taustalla
vaikuttavia aatehistoriallisia virtauksia
 tuntee eri aikakausien elämäntapoja ja maailmankuvaa.
KESKEISET SISÄLLÖT
Antiikin aika
 demokratian synty
 antiikin kulttuuri
Keskiajan yhtenäiskulttuuri
 keskiajan ihmisen maailmankuva ja tapakulttuuri
 uskonnon merkitys kulttuurissa

Uuden ajan murros
 renessanssi ja tiedon vallankumous
 uskonpuhdistus
 barokki itsevaltiuden ja vastauskonpuhdistuksen
ilmentäjänä
 luonnontieteellisen maailmankuvan synty
Valistuksen aikakausi
 valistusfilosofia ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja
taiteeseen
 Yhdysvaltain itsenäistymisen ja Ranskan suuren
vallankumouksen aatteellinen perintö
Aatteiden vuosisata
 keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset
 tiede uskonnon haastajana
 porvariston vuosisata
Nykyaika
 kulttuurin pirstoutuminen
 populaarikulttuuri massaviihteeksi

3. Kansainväliset suhteet

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä
tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta
lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan
ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen ja valtapoliittisen kilpailun
perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat
demokratia vastakohtanaan diktatuuri.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee kansainvälisen politiikan pääpiirteet ja teoriaa
 ymmärtää kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä
vastakkainasettelujen perusteita
 ymmärtää aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen
vaikutuksen kansainvälisten suhteiden historiassa.
KESKEISET SISÄLLÖT
Suurvaltojen ylivaltapyrkimykset
 kansainvälisen politiikan peruskäsitteet
 imperialismin teoria ja käytännöt
 ensimmäinen maailmansota ja sen vaikutukset
kansainväliseen politiikkaan
Maailmansotien välinen aika ja toinen maailmansota
 eurooppalaiset ääriliikkeet, demokratian kriisi
 ihmisoikeudet, joukkotuhonta, holokausti ja muut
kansanvainot
 toinen maailmansota seurausilmiöineen
Kylmä sota
 kylmän sodan teoriat: Yhdysvallat ja Neuvostoliitto
kaksinapaisen maailman johtajina
 kylmän sodan ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset
rintamat
 kylmän sodan kriisien luonne
 Saksa kylmän sodan näyttämönä
 Kiinan rooli kansainvälisessä politiikassa
Uusi epävarmuuden aika
 Neuvostoliiton hajoaminen ja kaksinapaisuuden
purkautuminen
 kansainväliset rauhanpyrkimykset
 kolmas maailma osana kansainvälistä politiikkaa
 Lähi-idän ongelmakenttä
 Yhdysvaltain aseman muutos kansainvälisessä
politiikassa
 uudet kansainväliset rakenteet
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4. Suomen historian käännekohtia

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian
keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta
nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelunkohteita ovat Suomen
valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen,
muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta
kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset
murrokset.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset
muutokset
 osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen
yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen taustaan
 ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän
sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden keskinäisen
riippuvuuden.
KESKEISET SISÄLLÖT
Ruotsin ajan perintö
Vallanvaihdos
 Suomen liittäminen Venäjään
 autonomian synty
Suomalaisuuden synty ja kansallinen herääminen
 aatteellinen ydin ja keskeiset vaikuttajat
Yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros
 elinkeinorakenteen muuttuminen ja Suomen
teollistuminen
 sääty-yhteiskunnan hajoaminen ja
kansalaisyhteiskunnan synty
 sortokaudet ja kansanvallan synty
Suomen itsenäistymisprosessi
 Suomen itsenäistyminen
 sisällissota
 hallitusmuoto
Kahtiajaosta eheytymiseen
 oikeistoradikalismin nousu
 elintason nousu
 kulttuurista kulutustavaraa
Toinen maailmansota jälkiseurauksineen
 sodat ja jälleenrakentaminen
 ulkopolitiikan muutos
Hyvinvointivaltion rakentaminen
 rakennemuutos
 1960- ja 1970-lukujen kulttuurinen ja
yhteiskunnallinen muutos
Suomen uusi kansainvälinen asema
 kytkeytyminen kansainväliseen talouteen kulttuurisesti,
taloudellisesti ja poliittisesti
 suomalaisten tulevaisuus osana globaalia järjestelmää

Syventävät kurssit
5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan

Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee maamme historialliset kehityslinjat ja niiden
yhteydet Itämeren alueeseen
 tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen
kehityksen ymmärtää suomalaisen sivistyksen yhteydet
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länsimaiseen kulttuuriin
 oppii arvostamaan suomalaista kulttuuriperintöä
 oppii yhdistämään historialliset kehityslinjat oman
kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityksen myös yksittäisen
ihmisen kannalta.
KESKEISET SISÄLLÖT
Esihistoria
 esihistoria ja tulkinnat suomalaisten ja saamelaisten
alkuperästä
 asutus, elinehdot, uskonnot ja uskomukset sekä
ulkoiset yhteydet
Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen
kulttuuriyhteisöön keskiajalla
 Suomi idän ja lännen välimaastossa
 sääty-yhteiskunnan synty
 asutus, elinkeinot, uskonnolliset ja poliittiset muutokset
Uuden ajan uudet tuulet
 uskonpuhdistus ja keskusvallan voimistuminen
Suurvaltakausi
 suurvaltakauden vaikutukset Suomessa
 talous, väestö, koulutus
Vapauden ja hyödyn aika
 kulttuurillinen ja taloudellinen kehitys
 kustavilaiset uudistukset
 kansallisen tietoisuuden ensi askeleet

6. Kulttuurien kohtaaminen

Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin
kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä
kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään
kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurialueet
valitaan Euroopan ulkopuolelta.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee kulttuurin peruskäsitteitä ja oppii ymmärtämään
muidenkin kulttuurien arvomaailmaa ja elämäntapaa
 ymmärtää henkisen kulttuurin, yhteiskuntarakenteen,
talouselämän ja luonnonolosuhteiden keskinäisen
riippuvuuden
 tuntee tarkasteltavan kulttuurin historiallisen kehityksen
sekä sen vuorovaikutuksen muiden kulttuurien kanssa
 oppii analysoimaan kulttuurin erilaisia
ilmenemismuotoja esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja
sosiaalisissa rakenteissa
 osaa ottaa huomioon kulttuuritaustojen erilaisuuden
vuorovaikutustilanteissa.
KESKEISET SISÄLLÖT
Tarkasteltavaksi kulttuurialueeksi valitaan yksi tai useampi
seuraavista:
 Afrikka
 arktiset kulttuurit
 Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit
 Intia
 islamin maailma
 Japani
 Kiina
 Korea
 Latinalainen Amerikka
 Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit

Soveltavat kurssit
7. Venäjän historia ja kulttuuri 1800-1900-luvuilla ja
niiden vaikutukset Suomeen (ei tarjolla)

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija Venäjän
historiaan ja kulttuuriin ja sitä kautta venäläisen
elämäntavan monipuolisempaan ymmärtämiseen. Erityisesti
kiinnitetään huomiota Venäjän ja Suomen yhteiseen
historiaan ja siihen miten venäläinen kulttuuri on vaikuttanut
suomalaiseen ja päinvastoin.
KESKEISET SISÄLLÖT
 Tsaarien Venäjä
 Talous ja yhteiskuntarakenne 1800-luvulla
 Kulttuuri ja taide
 Vallankumoukset ja sisällissota
 Neuvostoliiton synty ja romahdus
 Nyky-Venäjä

8. Maailma tänään

Kurssilla seurataan ja tutkitaan ajankohtaisia
kansainvälisiä (ja kansallisia) tapahtumia ja ilmiöitä
lähihistorian perspektiivistä. Koska työvälineenä ovat
mm. tiedotusvälineet, perehdytään myös niiden kriittiseen
tarkasteluun. Kurssi syventää erityisesti 1900-luvun
kansainvälisen /kansallisen historian tuntemusta.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää
ajankohtaiset ilmiöt historiallista taustaansa vasten seuraa
ajankohtaista keskustelua eri välineissä ja ymmärtää
tarkastella ilmiöitä eri osapuolien näkökulmista.
KESKEISET SISÄLLÖT
 ajankohtaisten aiheiden seuraaminen yhdessä
 jonkin/joidenkin ajankohtaisten teemojen säännöllinen
itsenäinen seuraaminen eri tiedotusvälineissä
 teemojen ja uutisointien analysointi ja vertailu
 erilaisten ajankohtaisten keskustelun aiheiden
historiallisen taustan selvittäminen sovitulla tavalla

9. Kertauskurssi (0,5 ov)

Kurssin tavoitteena on helpottaa ylioppilaskirjoituksiin
valmistautumista keskittymällä historian kurssien
olennaisiin kysymyksiin ja kokonaisuuksien
hahmottamiseen. Tutustutaan oppiaineelle tyypillisiin
ylioppilaskirjoitustehtäviin. Painopistealueet sovitaan kurssin
alussa

10. Jokilaaksot ja antiikki - eurooppalaisen kulttuurin
juuret

TAVOITTEET
 perehdyttää opiskelijat Niilin, Mesopotamian ja antiikin
maailmaan osana eurooppalaista kulttuuriperintöä
 esitellä vanhan ajan ja antiikin elämää ja ajattelua
 tarkastella vanhan ajan ja antiikin yhteiskunnallisia
olosuhteita ja jälkivaikutusta Euroopassa
 löytää oman aikamme ja yhteiskuntamme juuria
luennoiden ja keskustellen sekä mahdollisen ryhmätyön ja
kirjoitelman puitteissa
KESKEISET SISÄLLÖT
 Mesopotamia – kulttuurin kehto
 Faaraoita ja pyramideja

 Antiikin maailma – maantieteellinen ja poliittinen
ulottuvuus
 Miten ihmiset elivät antiikin aikana?
 Jokilaaksojen ja antiikin sivistysperintö
 Miten vanhat kulttuurit elävät nykyajassa?

11. Taide- ja tyylihistoria

TAVOITTEET
 syventää suurten tyylisuuntien tuntemusta
 tunnistaa taiteiden merkitystä aikansa ja
yhteiskuntansa kuvastajana
 tarjota mahdollisuus perehtyä historiaan ja
yhteiskuntaan taiteellisten ja elämyksellisten elementtien
kautta
 tuottaa valitusta aiheesta taiteellista otetta edustava
työnäyte
KESKEISET SISÄLLÖT
 Katsaus vanhan ajan ja antiikin taiteeseen
 Keskiajan taide ja renessanssi
 Suuret tyylisuunnat barokista kubismiin
 Euroopan ulkopuoliset alueet valinnan mukaan
 Taide ja politiikka
 Jonkin aikakauden lähempi tarkastelu aikansa taiteen
kautta

12. Suuret sodat ja konfliktit

TAVOITTEET
 syventää kansainvälisten suhteiden, kotimaan historian
ja yhteiskuntaopin kursseilla opittuja asioita
 parantaa opiskelijoiden tietämystä konfliktien synnystä
ja niiden erilaisista ratkaisumalleista eri aikoina
 perehdyttää opiskelijat sotataidon kehitykseen ja sotahistorian kysymyksiin
 antaa opiskelijoille mahdollisuus perehtyä laajemmin ja
yksityiskohtaisemmin niihin heitä kiinnostaviin kysymyksiin,
joihin kurssien HIS3, HIS4 ja YHT 1 aikaresurssi ei anna
mahdollisuutta
Keskeiset sisällöt
 syvennetään aiempien kurssien konflikteihin ja sotahistoriaan liittyviä teemoja
 perehdytään sotahistoriaan ja sotataidon kehitykseen
 perehdytään opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan
johonkin sotahistorian erityisalaan
 painotetaan 1800-1900 –lukuja, joskin muutkin aikakaudet tulevat kysymykseen
 käsitellään ajankohtaisia konflikteja
Edeltävät opinnot HIS 3, HIS 4 ja YHT 1.

13. Arjen historiaa

Historian kurssit käsittelevät pääasiassa ylempien yhteiskuntakerrostumien historiaa. Esimerkiksi valtiollisissa ratkaisuissa tavallisella kansalla, ”yhteisellä rahvaalla”, ei ollut
edes mahdollisuuksiakaan vaikuttaa valtakunnan asioihin jo
pelkästään tiedon puutteen vuoksi. Lisäksi yhteiskunnalliset
erot olivat entisinä aikoina suuret ja luokkaerot jäykät. Monet, esimerkiksi muoteihin ja tyylisuuntiin liittyvät asiat olivat
alemmilta yhteiskun-taluokilta suorastaan kiellettyjä. Tällä
kurssilla on tarkoituksena tarkastella tavallisten ihmisten,
kuten maatalousväestön ja tehdastyöläisten elämänpiiriä.
Kurssin aiheina ovat mm. asuminen ennen vanhaan,
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ruuan hankinta ja valmistus, villa- ja pellavalangan ja
tekstiilien valmistus, tehdastyöläisen olosuhteet, sekä juhlat
ja hen-kinen kulttuuri. Kurssin painotus on siis etnologiassa
(kansatieteessä) ja folkloristiikas-sa.
Kurssilla on mahdollisuus keskittyä erikoistyön ja sen
esittelyn avulla itseä kiinnosta-vaan erityisaiheeseen. Kurssin
yhteydessä on tarkoitus tehdä vierailuja mahdollisuuksien
mukaan, mm. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseoon ja Amurin työläiskortteliin Tampereella.
Kurssilla voidaan käsitellä mm. seuraavia aiheita:
 kansanomainen rakennuskulttuuri
 miesten työt ja naisten työt
 arkea ja juhlaa
 kovaa vai pehmeää leipää, soppaa vai uunipaistia?
 viljaa pellolta ja metsästä
 luonnon antimet
 häitä ja hautajaisia, Joulua ja Juhannusta
 piika, palvelijatar vai tehtaantyttö?
 tehtaantyöläisenä kaupungissa

Yhteiskuntaoppi
Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä
ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja
keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan
suomalaisen yhteiskunnan, Euroopan ja maailman näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja
oikeustieteiden sisällöistä. Se luo opiskelijoille edellytyksiä
aktiiviseen ja kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen
ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Opetus perustuu keskeisiin
yhteiskuntaeettisiin arvoihin, kuten oikeudenmukaisuuteen ja
tasa-arvoon, sosiaaliseen vastuuseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, työn ja yrittäjyyden arvostukseen sekä aktiiviseen
kansalaisuuteen.

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää yhteiskunnan olemuksen historiallisen
kehityksen tuloksena
 tuntee Suomen yhteiskuntajärjestelmän ja
talouselämän perusteet ja toimintatavat ja osaa suhteuttaa
ne eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin
 hallitsee keskeisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen
käsitteistön
 on selvillä vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista
kansalaisyhteiskunnassa ja osaa myös käyttää niitä
 pystyy hankkimaan ajankohtaista tietoa eri lähteistä
sekä arvioimaan kriittisesti verbaalista, kuvallista ja
tilastollista informaatiota
 kykenee muodostamaan itselleen perustellun
näkemyksen ristiriitaisista ja arvosidonnaisista yhteis–
kunnallisista ja taloudellisista kysymyksistä
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 saa edellytyksiä vastuuntuntoisen, tasa-arvoa kunnioit–
tavan ja suvaitsevan yhteiskuntakäsityksen rakentamiseen.
Yhteiskuntaopin opetuksessa tuodaan esiin paikalliseen
ja valtakunnalliseen poliittiseen ja taloudelliseen päätöksen–
tekoon liittyviä kysymyksiä. Opiskelijoille annetaan tietoja
työelämästä ja sen kehitysnäkymistä. Tavoitteena on,
että opiskelija tuntee kuluttajan, yrittäjyyden ja valtion
merkityksen talouden toimijana. Opetuksessa korostetaan
kriittistä tiedonhankintaa ja hyödynnetään mediaa sekä tietoja viestintätekniikkaa

Arviointi

Yhteiskuntaopin oppimisen arvioinnissa huomio kiinnitetään
oppimäärän asiasisällön ja keskeisten käsitteiden hallintaan,
opiskelijan valmiuteen ilmaista tietonsa jäsentyneesti sekä
arvioida ja tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä ja eri tavoin
esitettyä sanallista, numeerista ja graafista informaatiota
kriittisesti. Näitä valmiuksia arvioidaan kurssien yhteydessä
monipuolisten koetehtävien avulla tai käyttämällä vaihtoehtoisia
arviointikeinoja.
Kurssit 1-4 arvostellaan kokeiden, muiden tuotosten ja
jatkuvan näytön perusteella arvosanalla 4-10. Soveltavat kurssit
5-8 arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kunkin kurssin alussa
sovitaan tarkemmin arvioinnin painopisteistä.

Suoritusjärjestys

Kurssia 1 suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä.
Järjestyksestä voi tarvittaessa poiketa, mutta kurssi 1 on
aina syytä suorittaa ensimmäisenä. Kurssia YH8 suositellaan
suoritettavaksi abivuonna.

Kurssien itsenäinen suorittaminen

Kurssit 1-4 voidaan suorittaa itsenäisesti. Kurssin
itsenäinen suorittaminen edellyttää kyseisen kurssin
koko sisällön hallintaa ja sen osoittamista kirjallisessa
loppukokeessa.

Aihekokonaisuuksien ilmeneminen
kursseilla
Kestävä kehitys

Sekä kestävä elämäntapa että ekologinen, sosiaalinen
ja kulttuurinen kestävyys korostuvat samanaikaisesti
yhteiskuntaopin opetuksessa. Opiskelija oppii eri
vaikuttamismahdollisuuksia paikallistasolta lähtien. Kestävän
kehityksen näkökulma korostuu kursseilla 1, 2 ja 4.

Mediakasvatus

Mediakasvatuksen tavoitteena on opettaa oppilaita
katsomaan mediassa lähetettyjen totuuksien taakse ja
oppia kriittiseen tiedonhankintaan. Kriittinen suhtautuminen
mediaan on esillä kaikilla yhteiskuntaopin kursseilla. Media
on arvioinnin kohteena ja työvälineenä kursseilla 1-4 sekä
kursseilla 5-7. Erityisesti kurssilla 7 korostuu myös oman
sanoman tuottaminen ja sillä vaikuttaminen.

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus

Yhteiskuntaopin eri kursseilla voidaan huomioida
ihmisten erilaisten arvojen vaikutus yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon sekä omaan arkeen. Opitaan arvostamaan

monikulttuurisuuteen liittyen erilaisten ihmisten
hyväksymistä ja heidän oikeuksiensa kunnioittamista. Nämä
teemat korostuvat kursseilla 1, 3 ja 4.

Hyvinvointi ja turvallisuus

Yhteiskuntaopissa pohditaan erityisesti hyvinvointi-palvelujen, oikeuslaitoksen ja turvallisuusjärjestelmän
merkitystä. Korostetaan jokaisen yksilön oikeutta turvalliseen
ja tasa-arvoiseen elämään. Erityisesti kursseilla 1, 2, 3, 4
ja 5 nostetaan esiin näitä teemoja sekä yksilön vastuuta
omasta ja toisten hyvinvoinnista.

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

Opetuksessa korostetaan ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien
sisältöä ja merkitystä. Aktiivisen kansalaistoiminnan
merkitystä tarkastellaan paikalliselta tasolta globaalille tasolle
kursseilla 1- 4. Opiskelijat saavat omakohtaisia kokemuksia
kansalaisvaikuttamisesta mm kurssilla 7. Sisäisen ja ulkoisen
yrittäjyyden merkitys korostuu kurssilla 5.

Teknologia ja yhteiskunta

Teknologian ja sen kehityksen vaikutukset sisältyvät
yhteiskuntaopin opetukseen. Teknologian edistysaskeleiden
vaikutus yhteiskunnan ja taloudellisten rakenteiden
muuttumiseen näkyvät erityisesti kursseilla 1 ja 2.

Pakolliset kurssit
1. Yhteiskuntatieto

Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen
järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan
analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian
käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia
ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja
vaikuttaminen.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet
 tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja
-mahdollisuudet
 omaksuu tasapainoisen ja analyyttisen näkökulman
yhteiskuntaan
 tuntee hyvinvointiyhteiskunnan perusteet.
KESKEISET SISÄLLÖT
Suomalaisen yhteiskunnan kehitys
 Suomen väestörakenne
 hyvinvointivaltion rakentuminen
 hyvinvointivaltion mahdollisuudet
Valta
 valta käsitteenä ja vallankäytön muodot
 poliittiset järjestelmät
Vaikuttaminen
 demokratia ja kansalaisyhteiskunta
 globaali vaikuttaminen
 vaikuttamisen haasteet
Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät
 perusoikeudet
 tuomio- ja järjestysvalta
 turvallisuuspolitiikka ja vaihtuvat uhkakuvat
Sosiaalipolitiikka



tarkoitus, tehtävä ja muodot

2. Taloustieto

Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän
toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Se
käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan,
yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan
talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden
avulla.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tutustuu kansantalouden keskeisiin perusteisiin,
käsitteisiin ja teorioihin
 tutustuu Suomen ja kansainvälisen talouselämän
nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin
 saa taitoja tehdä jokapäiväisiä taloudellisia päätöksiä ja
tarkastelee taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta
 tuntee työnteon ja yrittäjyyden merkityksen
kansantaloudelle.
KESKEISET SISÄLLÖT
Suomalaisten elinkeinot
 alkutuotanto
 teknologia ja teollistuminen
 palveluyhteiskunta
Taloudellinen toiminta ja yritykset
 talouden peruskäsitteet
 kysyntä, tarjonta ja tasapaino markkinatalouden
perusteina
 kilpailu ja sen muodot
 yritystoiminta ja kuluttaja
Talouselämän vaihtelut ja häiriöt
 taloudellinen kasvu
 keynesiläisyys ja monetarismi talouden häiriöiden
vaihtoehtoisina ratkaisumalleina
Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat
 markkinoiden vapautuminen
 rahoitusmarkkinoiden rakenne
 rahapolitiikka ja korko
Julkinen talous ja talouspolitiikka
 verotus ja finanssipolitiikka
 politiikka ja markkinavoimat
 tulopolitiikka
Suomi kansainvälisessä kaupassa
 kansainvälistyvä talous ja Suomi
 globalisaation vaikutuksia
Suomen talouden tulevaisuudennäkymät
 uhkatekijät, mahdollisuudet ja kasvun rajat

Syventävät kurssit
3. Kansalaisen lakitieto

Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä
ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä
hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen
keskeisistä periaatteista
 saa perustiedot Suomen tuomioistuinlaitoksesta
ja kansalaisen kannalta merkittävistä kansainvälisistä
tuomioistuimista
 oppii hoitamaan itse tavanomaisimmat oikeusasiat
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 tuntee oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa
kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana
 kykenee löytämään ja oppii käyttämään keskeisiä
oikeudellisen tiedon lähteitä
 haluaa toimia oikein ja lainmukaisesti.
KESKEISET SISÄLLÖT
Lakitiedon perusteet
 Suomen oikeushistoria
 oikeusjärjestys ja oikeusjärjestelmä
 peruskäsitteet
 oikeudellisen tiedon hankkiminen
Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet
 perheoikeus
 työoikeus
 kuluttajansuoja
 velka, takaus ja maksukyvyttömyys
 asuminen
 muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin
Rikos- ja prosessioikeus
 oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot
 rangaistukset
 kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen

4. Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni

Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin
toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä
Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen
Euroopan unionista käytävään keskusteluun.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 saa monipuolista ja syventävää tietoa Euroopan
unionista ja sen toiminnasta
 oppii toimimaan Euroopan unionin kansalaisena
 tuntee Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja
haittoja, mahdollisuuksia ja uhkia
 osaa hankkia Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa
vertailevaa tietoa
 ymmärtää Euroopan yhdentymisen vaikutuksen oman
elämänsä ja Suomen poliittisen järjestelmän kannalta.
KESKEISET SISÄLLÖT
Eurooppalainen identiteetti
 yhteiset eurooppalaiset arvot
 Euroopan unionin kansalaisuus
Vaikuttaminen ja vallankäyttö Euroopan unionissa
 Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmä
 suomalaiset Euroopan unionin
päätöksentekojärjestelmässä
 erilaiset jäsenet
Euroopan unionin alueelliset vaikutukset
 nuorten opiskelu ja työnteko EU:ssa
 alueitten unioni kansalaisen näkökulmasta
Euroopan unionin haasteet
 EU:n laajeneminen
 yhteinen turvallisuuspolitiikka
 EU ja globaalit järjestelmät

Soveltavat kurssit
5. Finanssiklubi –yrittäjyyskasvatus ja sijoitustoiminta
(2 ov)
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sijoitustoiminnasta ja antaa perustietoja yrittäjänä
toimimisesta sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen ja luo
myönteistä yrittäjyyskuvaa.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii tuntemaan yrittämisen arkipäivää
 tutustuu paikalliseen yritysmaailmaan
 perehtyy yrityksen perustamisen vaiheisiin ja ehtoihin
 saa realistisen kuvan yrittäjänä toimimisesta
 suhtautuu myönteisesti yrittäjyyteen ja yrittämiseen
KESKEISET SISÄLLÖT
 sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys
 yrittäjyyden vaatimukset
 yritysidea
 yritysmuodot
 erilaiset yritykset työllistäjinä
 yritysvierailut
 yrittäjiin tutustuminen
 yrittäminen omassa ympäristössä

6. Median vallassa

Kurssi antaa kattavan ja monipuolisen kuvan
mediamaailmasta joukkotiedotuksen näkökulmasta, sekä
opettaa opiskelijoita median kriittiseen tarkasteluun ja
käyttöön. Kurssi soveltuu media-alalle suuntautuvien
valmentavaksi kurssiksi.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 saa monipuolista tietoa suomalaisista tiedotusvälineistä
 ymmärtää median taustalla vaikuttavat taloudelliset
rakenteet
 osaa tarkastella kriittisesti median sanomia
 ymmärtää median vaikuttamiskeinot sen eri tasoilla
 tuntee ns. vapaan median merkityksen ja roolin
yhteiskunnassa
 tuntee sanoman valikoitumisen ja mediatuotannon
ehdot
 tutustutaan jonkin media-alan oppilaitoksen, yliopiston,
pääsykoekirjallisuuteen
KESKEISET SISÄLLÖT
 suomalaiset joukkotiedotusvälineet
 median omistussuhteet
 media ja talous
 kansainvälisen joukkotiedotuksen rakenteet
 median vaikuttavuus
 mediakriittisyys
 jokin erityinen näkökulma aiheeseen (pääsykoekirjan
mukaan)
 mahdollisuuksien mukaan tutustuminen alan yrityksiin

7. Näin vaikutan yhteiskunnassa (ei tarjolla)

Kurssi perehdyttää opiskelijat erilaisten
kansalaisvaikuttamisen keinoihin, opettaa oivaltamaan
aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuudet Suomalaisessa
yhteiskunnassa sekä rohkaisee toimimaan aktiivisena
kansalaisena.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 saa tietoa erilaisista kansalaisvaikuttamisen keinoista
yleensä ja omassa ympäristössään
 oppii vertailemaan kansalaisvaikuttamisen- ja
aktiivisuuden muotoja ja vaikuttavuutta
 oivaltaa (oppii havaitsemaan) kansalaisvaikuttamisen

mahdollisuudet omassa ympäristössään ja yhteisössään
 kykenee käyttämään kansalaisvaikuttamisen keinoja eri
tilanteissa
 osaa itsenäisesti tai ryhmänä suunnitella ja/tai
toteuttaa kampanjan tai projektin jonkin asian puolesta
 ymmärtää kansalaisaktiivisuuden demokraattisena
mahdollisuutena ja oikeutena
 kykenee kansalaisaktiivisuuteen omassa
ympäristössään
KESKEISET SISÄLLÖT
 Kansalaisvaikuttamisen vaiheet
 kansalaisoikeuksien ja kansalaisvaikuttamisen vaiheet
(historia)
 kansalaisoikeudet ja vaikuttamismahdollisuudet
Suomessa ja muualla
 aktiivinen kansalaisuus uhkana ja mahdollisuutena
 Kansalaisaktiivisuuden vaikuttamisen keinot ja välineet
sekä sen rajoitukset/laillisuus
 seurataan kansalaisvaikuttamista omassa ympäristössä
ja yhteisössä lehdistön ja muun median kautta
 oma vaikuttaminen erilaisin keinoin
 kansalaisvaikuttamisen vaikuttavuuden seuranta ja
tuloksellisuuden arviointi

8. Kertauskurssi (0,5 ov)

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden tietämystä
Suomen poliittisesta järjestelmästä ja Euroopan yhdenty–
misen vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Kurssilla
tarkastellaan talouselämän nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä
sekä opetellaan ymmärtämään ja hallitsemaan laajoja
asiakokonaisuuksia.
KESKEISET SISÄLLÖT
 Suomen yhteiskuntajärjestelmä ja talouselämä
 Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmä ja sen
vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan
 Tutustutaan talouselämään ja yhteiskuntaan erilaisten
tilastojen ja lähteiden kautta sekä harjoitellaan niiden
tulkintaa.
 Painopistealueet sovitaan kurssin alussa

9. Sosiologian perusteet (ei tarjolla)

Sosiologia on yksi historian ja yhteiskuntaopin taustatieteistä.
Kurssilla perehdytään yhteiskunnan rakenteeseen ja toimintaan
sekä tutkimusmenetelmiin. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnan
ja yhteisöjen keskeisiin ilmiöihin ja sosiologian klassikoihin..
Sosiologia ymmärretään laaja-alaisena käsitteenä, jossa
tarkastelun kohteena ovat erilaiset instituutiot perheestä
valtioon ja globalisaatioon asti. Sosiologian kurssin yhteydessä
on mahdollista toteuttaa poikkitieteellisiä yhteistyöhankkeita
muiden oppiaineiden kanssa.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää, ihmisen aseman ja merkityksen
yhteisöllisestä näkökulmasta
 ymmärtää yhteisöllisen käyttäytymisen syitä ja
merkityksiä
 tuntee yhteiskunnallisen kehityksen taustalla
vaikuttavia tekijöitä
 tuntee erialaisia tutkimusmenetelmiä ja osaa
analysoida sosiologisia ilmiöitä valitsemallaan metodilla
KESKEISET SISÄLLÖT

Mitä on sosiologia?
sosiologinen tutkimus ja tutkimusmenetelmät
Kulttuuri ja arkielämä
 kulttuuri ja sen tutkimus
 perhe, elämäntapa ja arkielämän muutos
Sosiaalinen vuorovaikutus
 arvot ja normit
 asenteet ja roolit
 sosiaalinen toiminta
Moderni yhteiskunta
 mitä ovat moderni ja yhteiskunta?
 sosiologian klassikoita
 globalisaatio ja uusi talous
 informaatioyhteiskunta
Työn sosiologia
 työyhteiskunnan kriisi
 fordismista post-fordismiin
Luokat ja sosiaaliset jaot
 onko Suomi luokkayhteiskunta?
 syrjäytyminen ja alaluokkaistuminen
 sukupuolijärjestelmä
Politiikka ja valtio
 sosiologinen valtiotutkimus
 hyvinvointivaltio
 yhteiskunnalliset liikkeet
 riskiyhteiskunta, moderni, postmoderni
Harjoituksia
 vapaaehtoinen tutkielma sovitusta aiheesta



10. Lakitiedon jatkokurssi

Kurssilla syvennetään Suomen oikeusjärjestelmän ja
oikeudellisen ajattelun tuntemusta.sekä laajennetaan kansalaiselle tarpeellisen lainopillisen tietämyksen pohjaa. Kurssiin
voidaan sisällyttää vierailevien luennoitsijoiden pitämiä aiheeseen littyviä esitelmiä. Kurssille osallistuminen edellyttää
Kansalaisen lakitieto –kurssin suorittamista (YHT 3)
TAVOITTEET
Opiskelija
 saa syventävää tietoa oikeudellisista kysymyksistä
 perehtyy oikeudelliseen terminologiaan
 oppii ratkaisemaan oikeustapauksia
Keskeiset sisällöt
 oikeudenalat
 oikeusjärjestelmä
 syvennytään tarkastelemaan perusteellisesti joitain valinnaisia oikeudenaloja
 opiskelu oikeustieteellisessä
Kurssiin voidaan sisällyttää vierailu Seinäjoen käräjäoikeudessa sekä muita aiheeseen sopivia vierailuja. Lisäksi
oikeustieteen opiskelijat kävyvät kertomassa pääsykokeista ja
opiskelusta oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

11. Yrittäjyyden erillinen kokonaisuus

Vuosittain tarjolla on yrittäjyyteen liittyviä hankkeita ja
opintokokonaisuuksia. Tähän kokonaisuuteen liittyy myös
Nuori yrittäjyys-toiminta. Laajuus 1-3 opintoviikkoa.

12. Taloustieteen jatkokurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa peruskurssia
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(yht02) perusteellisemmat tiedot sekä taloudesta että taloustieteestä yleensä että eväitä oman taloutensa hallintaan.
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat mm. seuraavat
• syvennetään ja laajennetaan peruskurssilla opittuja
asioita
• perehdytään kiinnostaviin taloustieteen erilliskysymyksiin
• käsitellään ajankohtaisia taloudellisia ja talouspoliittisia
kysymykisä
• arvioidaan kuluttajan valintoja yksilön ja kokonaisuuden
kannalta
• tutustutaan taloustieteiden opiskeluun ja ammatteihin
• perehdytään tarkemmin johonkin itse valituun talousaineeseen
Tarkempi sisältö sovitaan kurssin alussa. Kussille osallistumisen edellytyksenä on yht02 suoritus.

Psykologia
Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti
ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti
tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian
tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä ja
psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä
empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan.
Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon
ymmärtämiseen ja omakohtaiseen soveltamiseen. Opiskelijaa
autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin,
kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ymmärtämään
psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta.
Opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja
tiedon muodostumista painottaen ajankohtaisen tutkimuksen
ja tutkimusperinteen keskeisiä sisältöjä.
Psykologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
 hahmottaa tutkimustiedon pohjalta ihmisen toiminnan
kokonaisuutena, joka perustuu psyykkisten, biologisten ja
sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutukseen
 hallitsee psykologian keskeisiä käsitteitä,
kysymyksenasetteluja ja tiedonhankintakeinoja sekä tietää
psykologian tutkimustuloksia ja pystyy niiden pohjalta
arvioimaan tieteellisen tiedon mahdollisuuksia ja rajoituksia
 ymmärtää psykologista tietoa siten, että pystyy
soveltamaan tietojaan elämäntilanteidensa ja mahdollisuuk–
siensa tunnistamiseen, oman psyykkisen kasvunsa ja
hyvinvointinsa edistämiseen, opiskeluunsa sekä ajattelunsa,
ihmissuhteidensa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen
 osaa hankkia psykologista tietoa eri tietolähteistä ja
kykenee arvioimaan tiedon luotettavuutta
 kehittää valmiuksiaan sosiaaliseen ja
yhteiskunnalliseen toimintaan, yhteiskunnallisten ja
kulttuurillisten muutosten – kuten teknologisen kehityksen
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– tunnistamiseen ja kohtaamiseen sekä erilaisista
kulttuuritaustoista ja yhteiskunnallisista oloista tulevien
ihmisten toiminnan ymmärtämiseen.

Aihekokonaisuudet
AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS
Psykologian opintojen tavoitteena on itseymmärryksen
lisääminen ja toisten ihmisten käyttäytymisen parempi ymmärtäminen. Opiskelija pohtii omia opiskelustrategioitaan ja motivaation lähteitään kursseissa 1, 3, 4, 5. Psykologian opiskelu
tukee vastuullista suhtautumista asioihin osoittaessaan yksilön
käyttäytymisen vaikutuksia kanssaihmisiin. Aktiivisen kansalaisuuden teema toistuu mm. kehityspsykologian ja sosiaalipsykologian (2 ja 6) kurssisisällöissä: vanhempien merkitys lapsen
kehityksessä, vertaisryhmien, yhteisön ja kulttuurin vaikutus
yksilön minäkäsitykseen, yksilön toiminnan vaikutus ryhmän
toimivuuteen sekä asenteiden ja ennakkoluulojen ilmeneminen
käyttäytymisessä ja kansalaiskeskuste–luissa. Opiskelijoita
rohkaistaan ottamaan kantaa ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen
keskusteluun sen tietämyksen perusteella, joka heille karttuu
psykologian opiskelun avulla.
HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS
Hyvinvoinnin ja turvallisuuden aihekokonaisuus kulkee
ydinsisältönä kaikkissa lukion psykologian kursseissa. Itsetuntemuksen lisääntyminen ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen
tukevat psyykkistä hyvinvointia. Erityisesti 4 ja 5 kurssien yhteydessä käsitellään mm. stressin–hallintaa, tunteiden säätelyä,
traumaattisten kriisien kohtaamista, psyykkisen hyvinvoinnin
uhkatekijöitä, niiden tunnistamista ja torjumista ja sitä, miten
ongelmista ja vaikeuksista voi selvitä.
TEKNOLOGIA JA YHTEISKUNTA
Aihealueita, joilla on luontevaa käsitellä teknologiaa yhteiskunnassa, ovat esimerkiksi kognitiiviset perusprosessi (3),
psykologian tutkimus ja teknologian käyttöön liittyvät eettiset
kysymykset (1–5, erityisesti 1, 3, 5), teknologian vaikutus
ihmiseen (2, 4, 5). Kehitys- ja sosiaalipsykologian kursseilla
(2 ja 6) pohditaan ihmistä teknologian kehittäjänä ja käyttäjänä sekä viestintäteknologian herättämiä eettiset kysymyksiä
mainonnassa ja propagandassa.
KESTÄVÄ KEHITYS
Psykologian opetussuunnitelmassa sosiokulttuurisen psykologian näkökulma voi monin tavoin pitää esillä kysymyksiä
kestävän kehityksen mukaisen elämän toteutumisesta, sen
esteistä ja mahdollisuuksista. Kestävä kehitys tulee esille
käsiteltäessä mm. psyykkistä kehitystä ja kasvua (2), neuropsykologian sovelluksia (3), motivaatiota ja päätöksentekoa (4)
sekä psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä (5).
KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KULTTUURIEN TUNTEMUS
Psykologian eri kursseilla voidaan huomioida erilaisten
ihmisten vuorovaikutus mm. opiskelijoiden monikulttuuristen taustojen ja opiskelijavaihtojen yhteydessä. Kulttuurista
tuntemusta voidaan edistää myös etnisten vierailujen tai
opiskelijoiden tekemien haastattelujen kautta. Oikeutta oman
identiteetin muodostamiseen vallitsevan kulttuurin keskellä
voidaan nostaa esille persoonallisuuden ja mielenterveyden (5)
ja kehityspsykologian (2) kursseilla. Erityisesti sosiaalipsykologiassa (6) pohditaan moniarvoisuuteen ja monikulttuurisuuteen

liittyen erilaisten ihmisten hyväksymistä ja heidän oikeuksiensa
kunnioittamisen teemoja.
VIESTINTÄ- JA MEDIAOSAAMINEN
Kaikille yhteisellä psykologian ensimmäisellä kurssilla (1)
paneudutaan vuorovaikutuksen ilmiöihin, mikä toimii perustana myöhemmille aihekokonaisuuden sisällöille. Aihealueita,
joilla on luontevaa käsitellä viestintä- ja mediaosaamista, ovat
vuorovaikutuksen (1) lisäksi psykologinen vaikuttaminen (15), psykologinen kehitys (2), persoonallisuus ja mielenterveys
(5) sekä kriittinen suhtautuminen psykologian uutisointiin ja
tiedotukseen (1-6).

Arviointi

Arvioinnissa painotetaan tiedon muokkaamista ja kokonaisuuksien hallintaa. Opiskelijan tulee osoittaa, että hän on
ymmärtänyt opiskelemansa asiat ja että hän pystyy soveltamaan
oppimaansa tietoa. Kurssiarvosanamuodostuu kokeen lisäksi
tuntiaktiivisuudesta ja kursseilla mahdollisesti suoritettavista
muista tehtävistä. Kunkin kurssin alussa sovitaan tarkemmin
arvioinnin painopisteistä. Pakollinen kurssi 1 ja syventävät
kurssit 2-5 arvioidaan asteikolla 4 -10. Soveltavat kurssit 6 –
10 arvioidaan asteikolla suoritettu / hylätty.

Kurssien suorittamisjärjestys

Kurssit 1-6 suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Järjestyksestä voi tarvittaessa poiketa, mutta kurssi 1
on aina syytä suorittaa ensimmäisenä. Soveltavia kursseja 7
ja 8 voi valita vasta ensimmäisen lukiovuoden jälkeen. Kurssia 10 ja 11 suositellaan suoritettavaksi abivuonna. Kurssin
9 suorittaminen edllyttää kurssin 2 käymistä.

Pakolliset kurssit
1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian
soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla
 ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen
toimintaa
 tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio,
motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida
ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden
avulla
 ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja
osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan
 osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen
vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän
jäsenenä.
KESKEISET SISÄLLÖT
 psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet
ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen,
keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden
selittämiseen
 psyykkisen toiminnan luonne: psykologian
peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä,biologisia ja
sosiaalisia tekijöitä
 oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia
 sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka,
roolit ja normit

Syventävät kurssit
2. Ihmisen psyykkinen kehitys

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana
olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja näiden
keskinäistä riippuvuutta
 tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa
soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan elämäänsä
 ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan
monimuotoisena koko elämän ajan
 ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia
ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa
 ymmärtää, miten psyykkistä kehitystä tutkitaan.
KESKEISET SISÄLLÖT
 yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa
 psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten
teorioiden valossa
 psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin,
esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen
 sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys
ihmisen psyykkisessä kehityksessä
 psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen
 psyykkisen kehityksen tutkiminen

3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten
tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan
periaatteita
 ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen merkitystä
ihmisen hyvinvoinnin kannalta
 ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan
periaatteita sekä niiden yhteyden kognitiivisiin perus–
toimintoihin
 tietää, miten kognitiivisia perusprosesseja ja hermoston
toimintaa tutkitaan.
KESKEISET SISÄLLÖT
 kognitiiviset perusprosessit
 vireystilan säätely, nukkuminen ja uni
 hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen
toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin
 kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä
niiden kuntoutus
 kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus
ja sovelluksia

4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen
ohjauksen että tiedostamattomien tekijöiden vaikutuksen
alaista
 tutustuu motivaation ja emootioiden perusteorioihin
ja tietää, miten ihmisen motivaatiota ja emootioita koskeva
tutkimustieto syntyy niiden pohjalta
 ymmärtää, miten motivaatio, emootiot ja kognitiiviset
toiminnot muodostavat dynaamisen toimintaa ohjaavan
kokonaisuuden
 ymmärtää, miten motivaatio ja emootiot ovat
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yhteydessä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin
 ymmärtää tietoisuuden, ajattelun ja kielen merkityksen
ihmisen toiminnassa
 ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden,
asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja
kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta.
KESKEISET SISÄLLÖT
 eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja
ylläpitäminen
 tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden
muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys
 motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus
 motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen
keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa
 motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys
hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla
 motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja
kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden
biopsykologinen perusta
 korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu,
ongelmanratkaisu ja päätöksenteko

5. Persoonallisuus ja mielenterveys

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää persoonallisuuskäsitteen laaja-alaisuuden
ja tietää, millaisin tutkimusmenetelmin persoonallisuutta
koskeva tieto on syntynyt
 ymmärtää erilaisia lähestymistapoja persoonallisuuden
kuvaamiseen
 ymmärtää mielenterveyden määrittelyn vaikeuden sekä
sen, miten psyykkiset, biologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset
tekijät ovat yhteydessä mielenterveyteen
 tietää keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden
erilaisia hoitomuotoja
 tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja.
KESKEISET SISÄLLÖT
 persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä,
esimerkiksi minuus ja identiteetti
 persoonallisuuden määrittely ja selittäminen
psykologian eri näkökulmista
 persoonallisuuden tutkiminen
 mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden
häiriöt
 psykoterapia ja lääkehoito mielenterveysongelmien
hoidossa
 psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen

Soveltavat kurssit
6. Sosiaalipsykologia

Sosiaalipsykologinen tietämys tarjoaa välineitä sosiaalisen
vuorovaikutuksen tärkeimpien lainalaisuuksien ymmärtämiseen
ja omien vuorovaikutustaitojen pohtimiseen ja kehittämiseen.
KESKEISET SISÄLLÖT
Sosiaalipsykologiatiede ja sen tutkimusmenetelmät sosiaalinen pätevyys: sosiaalinen havainnointi, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, auttamisen psykologiaa, ystävyyssuhteet ja
attraktio sekä roolisuhteet arvojen, asenteiden ja sosiaalisten
ennakkoluulojen muodostuminen ja mittaaminen asenteiden
muuttaminen: mainonta, propaganda, aivopesu, vaikuttamisen
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strategiat vuorovaikutustilanteissa valta, johtajuus, totteleminen, ryhmän merkitys ja kehitys, toiminnan havainnointi ja
arviointi sekä yhdenmukaisuuden paine.

7. Löytöretkellä itseen

Kurssin tavoitteena on parantaa opiskelijan itsetuntemusta
ja elämänhallintaa, sekä lisätä hänen psyykkisiä voimavarojaan. Kurssilla tehdään erilaisia itsetuntemuksen lisäämiseen
tähtääviä harjoituksia. Kurssin lähestymistavat pohjautuvat
kognitiivisen-, humanistisen- ja ratkaisukeskeisen terapian ja
positiivisen psykologian lähestymistapoihin. Kehityspsykologiseen tietämykseen tukeutuen käydään läpi omaa elämänhistoriaa erilaisten avoimien ja strukturoitujen tehtävien avulla.
Kurssi edellyttää valmiuksia ja halua oman persoonan
tutkimiseen.

8. Rakkaus, seksuaalisuus, parisuhde ja perhe

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle aineksia oman
seksuaalisuuden ja omien tunteiden sekä ihmissuhteiden
parempaan erittelemiseen ja ymmärtämiseen. Rakkauteen ja
seksuaalisuuteen perehdytään käsittelemällä mm. ihastumista, rakastumista, seurustelua sekä seksuaalisuutta ihmisen
elämänkulussa. Kurssiaiheet antavat opiskelijalle mahdollisuuden pohtia parisuhteeseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden
merkitystä perheeseen ja tulevaisuuteen. Niiden osalta perehdytään parisuhteeseen ja perheeseen liittyviin kehitysvaiheisiin sekä rooleihin.
Kurssi ei voi valita juniorivuotena.

11 Läpileikkaus lukion psykologian teemoihin (0,5 ov)
Perustuu pääosin verkossa tehtäviin harjoituksiin, testeihin ja kertausmateriaaliin tutustumiseen. Opiskelija saa
kurssimerkinnän tehtyään sovitut tehtävät.
Tavoitteena on, että opiskelija osaa yhdistää eri kurssien
sisältöjä ainereaalin vaatimalla tavalla ja tutustuu psykologian ainereaalin tehtävätyyppeihin.

Musiikki
Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki
on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää
siihen, että opiskelija tiedostaa suhteensa musiikkiin ja
syventää sitä. Omakohtainen suhde musiikkiin vahvistaa
itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä
tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ymmärtämään musiikin
monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Opetuksen
tehtävänä on tarjota elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka
lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä ja rohkaisevat
häntä elinikäiseen musiikin harrastamiseen.
Musiikinopetuksessa on keskeistä opiskelijan oma
ilmaisu, luovuus, vuorovaikutustaidot ja myönteiset
kokemukset. Musiikillinen osaaminen, ajattelu ja kyky oman
toiminnan arviointiin kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden
kanssa. Yhdessä musisoiminen vahvistaa sosiaalisia ja

kommunikaatiotaitoja.
Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat musiikin tuottaminen
– laulaminen, soittaminen ja musiikillinen keksintä – ja
kuunteleminen. Oppisisältöjen valinnassa otetaan huomioon
opiskelijoiden erilainen suuntautuminen ja lähtötaso.
Musiikin kursseilla pyritään tarjoamaan jokaiselle mielekkäitä
musiikillisia tehtäviä.
Taideaineena musiikki tukee koulun kulttuuritoimintaa.
Se on tärkeä osa koulun juhlia ja muita tapahtumia.
Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien
tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien
monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja
taiteidenvälistä vuorovaikutusta. Opiskelija saa valmiuksia
taiteelliseen työskentelyyn, luovaan toimintaan, aktiiviseen
kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen
musiikin alalla ja median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun.
Opetuksen tavoitteena on , että opiskelija
 tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja kykenee
arvioimaan sitä sekä oppii arvostamaan erilaisia käsityksiä
musiikista
 oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja
soittaen
 kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita
kuulemaansa, myös musisoidessaan
 syventää tietojaan musiikin eri tyyleistä, lajeista ja
historiasta
 tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii
ymmärtämään musiikkikulttuurien monimuotoisuutta ja
toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa
 oppii ymmärtämään musiikin ja äänen merkitystä
mediassa
 osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa
vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa
 osaa asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita ja
arvioida niiden toteutumista.

Arviointi

Musiikinopetus tarjoaa samanaikaisesti useita tapoja
kehittää opiskelijoiden musiikillista osaamista. Kukin
opiskelija syventää valmiuksiaan sekä itsenäisesti että
yhdessä ryhmän kanssa. Arviointi tukee myönteisesti
opiskelijan musiikillista edistymistä ja hänen
musiikkisuhteensa syventymistä. Luottamuksellisessa ja
turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arviointi kohdistuu
koko musiikinopiskelun prosessiin ja opiskelulle asetettujen
tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon
opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen
voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Opiskelijan
itsearviointi on olennainen osa arviointia. Musiikissa
arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei
hänen musikaalisuuttaan.

Aihekokonaisuuksien huomioiminen

KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KULTTUURIEN
TUNTEMUS
Musiikin opinnot tarjoavat mahdollisuuden ymmärtää
kulttuuria, sen merkityksiä, luoda itse uutta kulttuuriperintöä
sekä vastaanottaa kulttuuriperintöä. Kokemukset
erilaisten juhlien, vierailujen ja projektien kautta auttavat

ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta.
VIESTINTÄ JA MEDIAOSAAMINEN
Musiikin tuntemuksen ja kuuntelun yhteydessä tapahtuva
kriittinen ja analyyttinen kuuntelu edistävät eettisen ja
esteettisten arvoja sekä lisäävät opiskelijan kykyä suhtautua
kriittisesti median tarjoamaan musiikkimaailmaan.
AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS
Musiikinopintojen osana on perehtyminen musiikin
tuotannolliseen puoleen sekä musiikkiyrittäjän toimenkuvaan.
HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS
Musiikin kuunteluun liittyy myös turvallisuus- ja
terveysriskien tunnistaminen. Ennaltaehkäisevä kuulonhuolto
on olennainen osa musiikin kuuntelun opetusta.
TEKNOLOGIA JA YHTEISKUNTA
Musiikin opetuksessa sovelletaan teknologian antamia
mahdollisuuksia sekä perehdytään sen kehitykseen musiikin
historian kautta.

Hyväksiluku

Musiikkiopiston 3/3 tutkinnon sekä teoriakokeen
suorittaneille luetaan hyväksi joko kurssi 1 tai 2 edellyttäen,
että opiskelijat suorittavat musiikin kurssin 6.

Pakolliset kurssit
1. Musiikki ja minä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman
tapansa toimia musiikin alueella. Hän pohtii oman
musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle
ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Hän tutkii omia
mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana,
kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla
tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen
musiikkitoimintaan. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja
soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä. Kurssilla
syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta
käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan
ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

2. Moniääninen Suomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan
suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista
identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä
musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja ja oppii
ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia
piirteitä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikin
vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin. Opiskelussa
käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia
ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman
ilmaisun sekä kuuntelu- ja kommunikointivalmiuksien
kehittämiseen. Sisältöjen tulee edustaa eri musiikinlajeja:
populaari-, taide- ja perinnemusiikkia.

Syventävät kurssit
3. Ovet auki musiikille

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan
itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä
ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee
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eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta
tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen
kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista.
Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin
tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja
tiedonhankintataitojaan.

4. Musiikki viestii ja vaikuttaa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin
käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa
ja mediassa. Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen
esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja
Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja
liikkeeseen. Sisältöjen tarkastelussa ja työskentelytavoissa
painottuu monipuolisuus. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan
analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia.

5. Musiikkiprojekti

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

Soveltavat kurssit		
6. Soitinyhtye

Kurssi on tarkoitettu musiikkiopiston 3/3 tutkinnon suorittaneille opiskelijoille, jotka soittavat jotain soitinta. Nuotinlukutaitoa edellytetään. Musisoitavat kappaleet määräytyvät
kokoonpanon ja opiskelijoiden taitojen mukaan. Kurssi
toteutetaan kolmannen ja kuudennen jakson aikana. Opiskelijalla henkilökohtainen päiväkirja, johon kerätään suorituksia
osallistumalla koulun musiikkielämään.

7. Musiikkidiplomi

Kurssilla suoritetaan lukion musiikkidiplomi. Ajankohdasta
ja suoritustavasta sovitaan erikseen.

8. Kitaran soitto: sointumerkeistä säestäminen

Kurssilla opetellaan kitaralla säestämisen alkeet ja
musisoidaan erityylisiä kappaleita. Aikaisempaa soittotaitoa
tai nuottien tuntemista ei edellytetä.

Suoritusjärjestys

Jos opiskelija valitsee kaksi pakollista kurssia, on
suositeltavaa suorittaa ne ennen syventäviä kursseja.

Arviointi

Musiikin arviointi perustuu opiskelijan asenteiden ja
aktiivisuuden, koulussa osoitettujen musiikillisten taitojen
sekä tiedollisen aineksen laatuun ja määrään sekä
kehittymiseen näissä taidoissa. Pakolliset ja syventävät
kurssit arvostellaan numeroin. Soveltava kurssit arvostellaan
suoritettu/ hylätty. Yhden kurssin käsittävä oppiaine arvos
tellaan suoritusmerkinnällä, mutta numeroin mikäli opiskelija
pyytää. Kahden tai useamman kurssin käsittävä oppimäärä
arvioidaan numeroin.
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Kuvataide
Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii
tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden
kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena
on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja
ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä.
Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa opiskelijalle
mahdollisuuden taiteesta nauttimiseen, onnistumisen
kokemuksiin ja itselle tärkeiden asioiden ilmaisemiseen.
Opetuksessa tuetaan opiskelijan mielikuvituksen, luovan
ajattelun ja assosiaatiokyvyn kehittymistä. Opiskelijaa
ohjataan pohtimaan ja perustelemaan esteettisiä ja eettisiä
arvovalintojaan omassa elämässä, kuvataiteessa, mediassa
ja kulttuuriympäristössä. Opetuksen keskeisenä tavoitteena
on, että opiskelija ymmärtää taiteen merkityksen omassa
elämässään ja yhteiskunnassa. Opetuksessa syvennetään
visuaalisen kulttuurin yleissivistyksen perusteet ja luodaan
riittävät edellytykset jatko-opinnoille.
Opetuksen sisältöjä ovat kuvailmaisu ja kuvallinen
ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen,
ympäristön suunnittelu, arkkitehtuuri ja muotoilu sekä
median visuaaliset tekstit.
Opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon,
jossa taidolliset ja tiedolliset sisällöt täydentävät toisiaan.
Oppisisällöistä rakennetaan teemallisia kokonaisuuksia ja
opetuksessa tehdään yhteistyötä eri taiteen- ja tieteenalojen
kanssa. Opetuksen lähtökohtana on opiskelijan oma
kokemus, jonka pohjalta opiskelija toteuttaa monipuolisia
kuvien tuottamis- ja tulkintaprosesseja. Oppiaineiden
välistä yhteistyötä tehdään kouluympäristön viihtyvyyden ja
kulttuuritoiminnan lisäämiseksi. Opiskelija hankkii projektija kulttuuriosaamista työskennellessään yhdessä paikallisten
toimijoiden kanssa.

Opetuksen tavoitteet

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
 oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja arvottamaan
kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria omassa
elämässään ja yhteiskunnassa
 tuntee kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin keskeisiä
käsitteitä ja osaa käyttää niitä taideteosten, visuaalisten
viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa,
arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa
 harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen
työskentelyyn ja itsearviointiin sekä yhteistyöhön
 oppii valitsemaan ja käyttämään
tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja, tekniikoita ja
välineitä kuvallisessa ilmaisussaan
 tuntee nykytaidetta ja kuvataiteen historiaa
 ymmärtää mediakulttuuria ja sen vaikutusta ihmiseen
ja yhteiskuntaan
 oppii mediatuotannon visuaalisen sisällön suunnittelua,
tuottamista ja esteettistä arviointia ja osaa soveltaa
mediateknologiaa omassa kuvallisessa työskentelyssään
 tuntee arkkitehtuurin, muotoilun ja esinekulttuurin
visuaalista kieltä ja historiaa

 tiedostaa oman toimintansa vaikutukset luontoon,
kulttuurimaisemaan, rakennettuun ympäristöön ja niitä
koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon
 osaa käyttää ja arvostaa kulttuuripalveluja.

Kuvataiteen arviointi on pitkäkestoista ja
vuorovaikutteista. Arvioinnin tulee antaa tietoa
opiskelijan edistymisestä ja samalla kannustaa häntä
ilmaisemaan itseään rohkeasti luottaen omaan kuvalliseen
ilmaisuunsa. Kuvataideopetuksen tulee kehittää opiskelijan
itsearviointitaitoja. Arvioinnin kohteina ovat työprosessit,
työskentelyn tulokset, sisällölliset, ilmaisulliset ja tekniset
taidot ja kyky soveltaa teoriatietoa omassa ilmaisussaan.
Kuvataidekurssien arvioinnissa otetaan huomioon kuvalliset
ja kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät, luonnokset, itsenäisesti
suoritettavat tehtävät ja yleinen aktiivisuus.

 ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin
merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa.
KESKEISET SISÄLLÖT
 mitä taide on: taide yksilön ja yhteiskunnan kannalta ja
erilaiset taidekäsitykset
 kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa
 taide kulttuurin tulkkina: suomalaisuus,
pohjoismaisuus, eurooppalaisuus ja Euroopan ulkopuolisia
kulttuureita
 oma kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, maalaaminen,
kolmiulotteinen työskentely, digitaalisen kuvan käyttö
 kuvan rakentamisen keinot: sommittelu, muoto, väri,
liike, tila ja aika
 kuvan tulkinta ja analysointi kuvallisin ja sanallisin
keinoin, analysointitapoihin, kuten formalistiseen,
semioottiseen, ikonografiseen ja reseptioanalyyttiseen
tulkintaan tutustuminen

Aihekokonaisuudet

2. Ympäristö, paikka ja tila

Arviointi

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys ovat painotetusti esillä
1. ja 2. kurssissa aiheissa kuvan valta ja vallan kuva sekä
arkkitehtuurin ja muotoilun ekonomia.
Kestävää kehitystä käsitellään erityisesti 2. kurssissa.
Opiskelija tekee havaintoja eettiseltä, esteettiseltä ja
kestävän kehityksen kannalta sekä tiedostaa kestävän
kehityksen merkityksen ympäristösuunnittelussa ja
muotoilussa.
Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ovat
esillä 1. ja 2. kurssissa aiheissa: mitä taide on,
taide yhteiskunnallisena ilmiönä, suomalaisuus ja
identiteetti, antiikin perintö visuaalisessa kulttuurissa,
kulttuurikerrostumien ja perinteiden merkitys.
Hyvinvointi ja turvallisuus on esillä 2. kurssissa aiheissa
tilan kokeminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena
paikka sekä arkkitehtuurin, tuotesuunnittelun ja muotoilun
ergonomiassa.
Teknologia ja yhteiskunta on esillä 2. kurssissa aiheissa
rakennettu ympäristö, paikan materiaaliset ulottuvuudet,
nykyarkkitehtuurin ja tuotesuunnittelun peruskäsitteet,
suhdejärjestelmät ja rakenteet sekä yhteiskunnan
ympäristösuunnittelu ja muotoilu.
Viestintä ja mediaosaaminen on esillä 3. kurssissa
aiheissa kuvamedia, käyttögrafiikka, kuva verkossa,
merkkien ja symbolien historia sekä nykykäyttö ja
mediakuvan analyysissä.

Pakolliset kurssit
1. Minä, kuva ja kulttuuri

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja perusteita
 oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja
tekemään omakohtaisia ratkaisuja
 oppii käyttämään taiteen käsitteistöä tarkastellessaan
ja arvioidessaan omia, muiden opiskelijoiden, taiteen ja
median kuvia
 oppii tarkastelemaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä
kriittisesti ja tulkitsemaan niiden sisältöjä, muotoja
ja merkityksiä yksilön ja yhteiskunnan kannalta sekä
soveltamaan oppimaansa omassa työskentelyssään

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita,
ilmaisutapoja, materiaalituntemusta, estetiikkaa ja
suunnitteluprosesseja
 oppii ympäristön suunnittelussa ja muotoilussa
tekemään havaintoja eri näkökulmista, kuten esteettiseltä
ja eettiseltä sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän
kehityksen kannalta
 oppii tarkastelemaan ympäristöä luonnonvaraisena,
rakennettuna, sosiaalisena ja psyykkisenä ilmiönä sekä
kulttuurisena viestinä
 ymmärtää yhteisö- ja ympäristötaiteen merkityksen
ympäristösuunnittelussa ja laajemmin visuaalisessa
kulttuurissa.
KESKEISET SISÄLLÖT
 tila käsitteenä: tilan kokeminen psyykkisenä, fyysisenä
ja sosiaalisena paikkana
 arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteet: mittakaava,
liike, tila, suhdejärjestelmät, rakenne, väri, muoto ja
materiaali
 maisema, rakennus, esine ja taideteos
materiaalisena, henkisenä, esteettisenä ja oman aikansa
kulttuurihistoriallisena viestinä
 arkkitehtuuri ja muotoilu kulttuurisesti kestävän
kehityksen ja talouselämän näkökulmasta
 mallintaminen, havainnekuvat, pienoismallit ja
materiaalikokeilut

Syventävät kurssit
3. Media ja kuvien viestit

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii erittelemään ja tulkitsemaan median kuvaaman
maailman suhdetta kulttuuriin ja todellisuuteen
 ymmärtää kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa
 oppii käyttämään erilaisia kuvia ja tekniikoita eri
viestintäympäristöissä oman ilmaisunsa välineenä
 oppii analysoimaan ja kehittämään omaa
mediasuhdettaan.
KESKEISET SISÄLLÖT
 kuva mediassa: kuvajournalismi, mainonta, viihteen
kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, www-sivujen ja
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tietokonepelien kuvailmaisu
 graafinen suunnittelu: taitto, typografia, kuvan
muokkaus- ja siirtomenetelmät
 mediakuvien aatekriittinen ja kulttuurinen tarkastelu eri
aikoina, paikoissa ja osakulttuureissa
 valokuva mediassa
 elokuva ja video: perinteinen ja uudistuva kuvakerronta
 visuaalisuus tuotteistamisessa ja tuotemerkkien
luomisessa

4. Taiteen kuvista omiin kuviin

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 hahmottaa kuvataiteen historian pääpiirteitä
teemallisesti ja kronologisesti
 ymmärtää kuvataiteen sisältöjä ja ilmaisutapoja eri
aikoina ja eri kulttuureissa
 käyttää omassa ilmaisussaan hyväkseen taiteen
tuntemustaan
 oppii työskentelemään itsenäisesti ja harjaantuu
pohdiskelevaan, sanalliseen itsearviointiin.
KESKEISET SISÄLLÖT
 taidekuvan tulkinta ja analyysi kuvin ja sanoin
 eri aikakausien kulttuuristen merkitysten ja käsitysten
ilmeneminen kuvataiteessa
 aiheen kehittely ja luonnostelu osana taiteellista
luomisprosessia
 kuvan sisältö ja muoto taiteilijan ja kulttuurin viestinä,
sommittelu, kuten: väri, valo, varjo ja liike sekä illusorisuus
ja kolmiulotteisuus sekä pinnan rakenne ja materiaali

5. Nykytaiteen työpaja

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii seuraamaan ja arvioimaan nykytaiteen
ajankohtaisia ilmiöitä
 oppii havaitsemaan ja oivaltamaan visuaalisia
merkityksiä ympäristössä sekä soveltamaan havaintojaan
omassa ilmaisussaan
 oppii ymmärtämään ja käyttämään nykytaiteen keinoja
työskennellessään erilaisten ilmiöiden parissa
 harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen
työskentelyyn.
KESKEISET SISÄLLÖT
 mitä nykytaide on: nykytaiteen taustalla vaikuttavat
ilmiöt ja erilaiset taidekäsitykset
 nykytaide ja kulttuurien välinen vuorovaikutus,
visuaaliset alakulttuurit
 taiteiden väliset projektit
 oman produktion toteuttaminen visuaaliset ammatit
yhteiskunnassa ja taidealan organisaatioita

Soveltavat kurssit
6. Kokeile ja luo/plastinen muotoilu

Kurssilla tavoitteena on oppia monipuolisesti
kolmiulotteista sommittelua. Opitaan erilaisia
keramiikkatekniikoita (käsin muotoilua ja dreijausta).
Tutustutaan myös saven viimeistelytekniikoihin, koristeluun
ja värjäämiseen, polttamiseen sekä keramiikan lasittamiseen.
Muita kurssilla käytettäviä materiaaleja ovat kipsi, tina sekä
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lasi.
Arviointi: suoritettu/ hylätty

7. Akavarelli ja grafiikka

Kurssilla perehdytään vesivärimaalaukseen sekä erilaisiin
painotekniikoihin. Kurssilla opiskellaan akvarellimaalauksen
tekniikkoita, miten paperi pingotetaan sekä maalataan
erilaisia harjoituksia. Grafiikassa kokeillaan erilaisia
metalligrafiikkaa sekä muita painomenetelmiä paperille ja
kankaalle.

8. Valokuvaus

Kurssilla opitaan valokuvien vaikuttamiskeinoja sekä
tutustutaan valokuvaukseen taidemuotona. Tehdään erilaisia
harjoituksia sekä oma projekti joko yksin tai ryhmätyönä.
Kurssilaisilla täytyy olla omat kamerat käytössä. On mahdollista myös keskittyä videokuvaukseen.
Arviointi: Suoritettu / hylätty

9. Työpajakurssi

Kurssin sisältö määritellään kurssin alussa yhdessä keskustellen.

10. Kuvataiteen lukiodiplomi (2. jaksossa)

Diplomikurssilla oppilas suorittaa kuvataiteen lukiodiplomin, jonka tehtävät. suoritusohjeet sekä arviointi ovat
opetushallituksen laatimia. Oppilas antaa näytteen kyvystään
suoriutua itsenäisesti taiteellisesta tehtävästä. Diplomiin kuuluu taiteellisen tuotoksen lisäksi kirjallinen osuus, portfolio,
jolla opiskelija kertoo työn vaiheista ja perustelee valintojaan
sekä arvioi työskentelyään ja lopputulosta. Osallistuminen
lukiodiplomin suorittamiseen on opiskelijalle maksutonta,
mutta tarvikekustannukset opiskelija maksaa itse. Kurssi
suoritetaan itsenäisesti opettajan valvonnassa.
Arviointi: Diplomisuorituksen arviointi kohdistuu tehtävään perustuvaan teokseen ja prosessin esittämiseen sekä
kirjalliseen osioon. Teoksen ja prosessin vaikutus lopulliseen
arvosanaan on ¾ ja kirjallisen tehtävän ¼ .Lukiodiplomin
suorituksesta annetaan aina yleisarvosana asteikolla 1 – 5 .
5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3= hyvä, 2 = tyydyttävä,
1 = hyväksytty. Numeraalisen arvioinnin lisäksi portfoliosta
annetaan lyhyt sanallinen arviointi, josta ilmenee tehtävän
toteutustapa sekä työn vahvuudet.

12. Kaupunkisuunnittelu ja arkkitehtuuri

Maantieteen ja kuvataiteen integroitu soveltava kurssi,
jossa tutustutaan kaupunki- ja maisemasuunnitteluun sekä
arkkitehtuuriin. Kurssin suoritusmerkinnän voi valita joko
maantieteestä tai kuvataiteesta.
Sisältö:
 pohjalainen rakennuskulttuuri
 Seinäjoen kaupunkikuvan kehitys
 maankäyttöä ja rakentamista ohjaavat säädökset (YVA,
kansalaisten osallistuminen)
 kaavoitus
 kaupungin eri toiminnalliset alueet (esim. viher-, asuinja liikennealueet sekä niiden suunnittelu)
 rakennusten suunnittelu ja arkkitehtuuri
Työtavat:
 vierailut ja vierailijat, jalkaudutaan luokasta tutustumaan teemaan liittyviin kohteisiin





omien suunnitelmien tekeminen
luentoja
ajankohtaisiin kaavoitushankkeisiin tutustuminen

Opinto-ohjaus
Opinto-ohjaus tukee opiskelijaa opinnoissa lukioaikana.
Opinto-ohjauksessa tarjotaan opiskelijalle mahdollisuus
hankkia ne perustiedot ja -taidot, joiden varassa on mahdollista suunnitella jatko-opintoja ja pohtia ammatillista suuntautumista. Opiskelijalla on mahdollisuus riittävään pienryhmä- ja henkilökohtaiseen ohjaukseen. Henkilökohtaisessa
ohjauksessa opiskelija voi keskustella esimerkiksi opintoihinsa, koulutusvalintoihinsa sekä ammatti- ja urasuunniteluunsa
liittyvistä asioista.
Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen siten, että hän pystyy suunnittelemaan oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa,
tunnistamaan opiskeluunsa liittyviä ongelmia ja etsimään
tietoa siitä, miten hän saa apua ongelmiinsa. Tavoitteena
on että opiskelija pystyy opiskelemaan täysipainoisesti koko
lukion ajan, kykenee kehittämään oppimaan oppimisen
taitojaan sekä löytämään yksilölliset oppimisen tapansa ja
vahvuutensa opiskelijana.
Opiskelijaa ohjataan ja tuetaan elämänsuunnittelun ja
–hallinnan taidoissa. Tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee lukio-opintojaan ja tekee valintojaan tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen koko ajan huomioon jatko-opintosuunnitelmansa. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy ammatillisen
suuntautumisen etsimisessä arvioimaan realistisesti omia
vahvuuksiaan ja heikkouksiaan.
Opinto-ohjaus tukee yhteistyössä ryhmänohjaajien,
aineenopettajien ja opiskelijahuollon kanssa opiskelijoita
opintoihin ja elämään liittyvissä kysymyksissä.
Opiskelijaa ohjataan aktiiviseen kansalaisuuteen ja yrittäjyyteen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään työn merkitys
yksilölle ja yhteiskunnalle sekä tuntemaan yrittäjyyden eri
muotoja, mahdollisuuksia ja toimintaperiaatteita. Opiskelijaa
kannustetaan aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen. Opiskelijaa rohkaistaan muodostamaan oma perusteltu mielipide ja
keskustelemaan siitä kunnioittaen muitten mielipiteitä.
Hyvinvointia ja turvallisuutta toteutetaan moniammatillisesti yhteistyössä opiskelijahuollon henkilöstön ja ryhmänohjaajien kanssa. Aiheisiin kiinnitetään huomiota myös
opinto-ohjauksen tunneilla.
Opiskelijaa ohjataan toimimaan kestävän kehityksen
puolesta arjessa lukiolaisena, kuluttajana ja aktiivisena
kansalaisena. Opiskelijaa kannustetaan tekemään yhteistyötä
paremman tulevaisuuden puolesta paikallisesti, kansallisesti
ja kansainvälisesti.

Opiskelijaa ohjataan etsimään tietoa kansainvälisistä opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksista. Opiskelijoita kannustetaan monikulttuuriseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen
yhteistyöhön.
Opiskelijaa ohjataan käyttämään ja hallitsemaan teknologiaa oman opiskeluohjelmansa ja jatko-opintojensa suunnittelussa sekä ymmärtämään teknologian tarjoamat haasteet
ja mahdollisuudet tulevaisuuden yhteiskunnassa.
Opiskelijaa ohjataan käyttämään mediaa opiskelun
välineenä ja opiskeluympäristönä sekä tiedon hankinnassa
ja välittämisessä. Opiskelijaa ohjataan käyttämään mediaa
opiskeluun liittyvissä vuorovaikutustilanteissa sekä suhtautumaan kriittisesti median välittämään informaatioon.
Opinto-ohjauksen hyväksytty suorittaminen edellyttää
aktiivista osallistumista, oma-aloitteellisuutta sekä opintoohjauksen pakollisen kurssin suorittamista. Kaikki opintoohjauksen kurssit arvostellaan asteikolla suoritettu/hylätty

Pakollinen kurssi
1. Koulutus, työ ja tulevaisuus

Opinto-ohjauksen pakollisen kurssin tavoitteena on, että
opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen
sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot
ja taidot. Opinto-ohjauksen kurssilla käsitellään kaikille
opiskelijoille yhteisiä lukio-opintoihin, ylioppilastutkintoon,
jatko-opintoihin sekä ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä
kysymyksiä sekä ajankohtaisia asioita.
Lukuvuosittaiseen kurssitarjottimeen merkitty opintoohjauksen kurssi toteutetaan hajautettuna ja siihen
kuuluu luokkatuntien lisäksi myös henkilökohtaista ja
pienryhmäohjausta urasuunnitteluun sekä kasvuun ja
kehitykseen liittyvissä asioissa. Kysymyksiä käsitellään
opiskelijoiden yksilöllisten kiinnostusten ja tarpeitten
pohjalta.
Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus tutustua
omakohtaisesti jatkokoulutusmahdollisuuksiin, ammatteihin
ja työelämään. Tämä toteutetaan järjestämällä
vierailukäyntejä ja kutsumalla eri oppilaitosten edustajia
koulullemme. Ammatteihin ja työelämään tutustuminen
järjestetään seniorivuoden aikana.
Luokkatyöskentelyssä käsitellään pääasiassa kaikkia
opiskelijoita koskevia opinto-ohjauksen kysymyksiä.
Tavoitteena on opiskelijoiden opiskelun ja urasuunnittelun
kannalta tarpeellisten valmiuksien kehittäminen ja kulloinkin
ajankohtaisten kysymysten käsitteleminen. Luokkatuntien
keskeiset aiheet ovat seuraavat:
1. vuosi
 tutustuminen lukioon
 perehtyminen lukion käytänteisiin
 kurssivalinnat ja henkilökohtainen opintosuunnitelma
 ryhmäytyminen
 opiskelutaitojen kehittäminen
 itsetuntemus
2. vuosi
 suomalainen koulutusjärjestelmä
 lukion jälkeinen jatkokoulutus
 työelämään tutustuminen
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kurssivalinnat
kansainväliset mahdollisuudet
 ylioppilastutkinto
3. vuosi
 ylioppilastutkinto
 jatkokoulutukseen hakeutuminen
 työelämään siirtyminen



Syventävä kurssi
2. Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta

Kurssi on tarkoitettu lukion toisen vuoden opiskelijoille.
Tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiuksia,
parantaa hänen itsetuntemustaan ammatinvalinnan kannalta
ja ohjata häntä perehtymään jatko-opintojen ja työelämän
kannalta keskeiseen valintaprosessiin.
Kurssin aikana opiskelija oppii tuntemaan lukion
jälkeiset opiskelupaikat ja niihin hakeutumismenettelyn
sekä tutustuu etenkin häntä itseään kiinnostavaan alaan ja
pääsyvaatimuksiin tarkemmin.
Kurssi toteutetaan osittain luokkaopetuksena ja osittain
portfolio-kurssina. Lisäksi kurssilla tehdään mahdollisuuksien
mukaan tutustumisretkiä eri oppilaitoksiin ja tutustutaan
jatkokoulutusmessuihin.

Soveltavat kurssit
3. Työharjoittelu

Työharjoittelukurssin tavoitteena on tutustuttaa ja ohjata
opiskelijaa lukioaikanaan työelämään, työnhakuun, työssä
oppimiseen ja itsensä arvioimiseen työntekijänä. Tavoitteena
on myös lähentää oppimista koulussa ja työelämässä.
Työharjoittelukurssi on laajuudeltaan kaksi
opintoviikkoa kestävä kokonaisuus. Opiskelija hankkii
itse harjoittelupaikan 6. jaksoon sijoittuvan teoriaosan
aikana, jonka aikana myös laaditaan harjoittelun tavoitteet,
toimintasuunnitelma ja sovitaan oppimispäiväkirjan
laadinnasta käytännön harjoittelussa. Opiskelija suorittaa
käytännön työharjoittelun vapaa-aikanaan vähintään 60
tunnin laajuisena.
Käytännön harjoittelujakson jälkeen opiskelija laatii
työharjoittelustaan raportin oppimispäiväkirjaansa
hyödyntäen. Käytännön harjoittelu voi olla kesätöissä tehtyä,
mutta sen tulee olla ennakkosuunnitteluun perustuvaa.

4. Kansainväliset mahdollisuudet – opiskelu ja työ
ulkomailla
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kurssin
suoritettuaan tuntee ulkomailla opiskeluun ja työskentelyyn
liittyvät yleiset periaatteet, tuntee ja osaa käyttää aiheeseen
liittyviä tietolähteitä sekä tuntee jonkin ulkomaisen opiskeluja/tai työpaikan hankkimisen menettelytavat.
Kurssilla kartoitetaan erilaisia lähteitä ja etsitään
käytännön ratkaisuja opiskelu- tai työpaikan löytämiseen
ulkomailta. Perehdytään eri maiden koulutusjärjestelmiin
ja erilaisiin työnsaantimahdollisuuksiin. Lisäksi tutustutaan
mm. vaihto-opiskeluun, kansainvälisiin työleireihin, au-pair
toimintaan ja vapaaehtoistyöhön.
Kurssilla kuullaan asiantuntijoiden esityksiä opiskelusta ja
opetussuunnitelma
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työskentelystä ulkomailla. Perehdytään internetin tarjoamiin
mahdollisuuksiin tutustuttaessa aiheeseen. Lisäksi opiskelija
tekee portfolion valitsemastaan aiheesta ja esittää sen
muulle ryhmälle.

5. Tutorkurssi

Kurssin tavoitteena on kouluttaa opiskelija toimimaan
lukiota aloittavien tukena ja opastajana sekä erilaisissa
tilaisuuksissa lukiokoulutuksen esittelijöinä.
Kurssilla opiskellaan tutoroinnin sisältöjen lisäksi
itsetuntemusta ja ryhmädynamiikkaa sekä erilaisia
ohjaustapoja ja tiedottamisen tekniikkaa.
Teoriajakso muodostaa osan kurssista ja loppuosa
suoritetaan tutor-toiminnalla.

6. Oppilaskuntatyö

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan kokous- ja
neuvottelutaitoja sekä antaa tietoa järjestötoiminnasta ja
harjoitella yhdistyksessä toimimista.
Kurssiin sisältyy järjestö- ja kokoustekniikkaa sekä
järjestötietoutta. Kurssin suorittaminen edellyttää
osallistumista lukion oppilaskunnan hallitustyöskentelyyn.

7. Lue-kurssi

Lue-kurssi on tarkoitettu tukemaan lukio-opintoja.
Kurssi on avoin kaikille ja siitä on erityisesti hyötyä ,
jos opiskelu on lukiossa hankalaa ja kaipaat vinkkejä
opiskelutekniikoista. Kurssi on erityisen tarpeellinen
silloin, jos sinulla on oppimisvaikeuksia tai lukivaikeuksia.
Tavoitteena on tehostaa omaa opiskelua ja oppimista.
Kurssilla pyritään tehostamaan luku-ja kirjoitusstrategioita,
tukemaan opiskelijaa oman oppimistyylin löytämisessä sekä
vahvistamaan opiskelijan myönteisen minäkuvaa oppijana.
Kurssilla tehdään muun muassa lukemisen, kirjoittamisen,
muistamisen ja rentoutumisen harjoituksia. Kurssin aikana
arvioidaan opiskelijan mahdollista lukivaikeutta ja laaditaan
tarvittaessa lausunto ylioppilastutkintoa varten.

Liikunta
Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja
aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään
liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle
hyvinvoinnille. Liikunnan myönteiset kokemukset vahvistavat
psyykkistä vireystilaa ja jaksamista koulutyössä. Liikunnassa
opiskelija ilmaisee itseään ja kokee elämyksiä. Se on toiminnallinen oppiaine, jossa kehitetään opiskelijoiden fyysis-motorisia
ominaisuuksia sekä tuetaan heidän tasapainoista kasvuaan ja
kehitystään. Liikunnan avulla vahvistetaan sosiaalisia taitoja
ja yhteenkuuluvuutta, ohjataan vastuullisuuteen ja reilun pelin
hengen ymmärtämiseen sekä hyviin tapoihin. Liikunnanopetus
tukeutuu eettiseen ja esteettiseen arvopohjaan.              
Fyysisen kunnon harjoittamisen ja seurannan avulla opiskelijaa ohjataan ymmärtämään hyvän kunnon merkitys jaksamiselle ja työkyvylle. Monipuolisella liikunnan opetuksella

luodaan valmiuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen.
Liikuntaa opetetaan monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet. Opetusjärjestelyinä käytetään
yksilö-, pienryhmä- sekä ryhmäopetusta. Suomalaisen liikuntakulttuurin perinteet otetaan huomioon valittaessa liikuntamuotoja. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille opetusta eriytetään
yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Opetuksen toteuttamisessa otetaan huomioon turvallisuus, monikulttuurisen oppilasaineksen
erityistarpeet sekä uskonnollinen vakaumus.
              

Opetuksen tavoitteet

Liikunnan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
kehittää taitojaan ja tietojaan eri liikuntamuodoissa
 saa valmiuksia omaehtoiseen liikuntaharrastukseen
 osaa arvioida omaa fyysistä kuntoaan sekä asettaa
itselleen tavoitteita
 toimii hyvien tapojen mukaisesti, noudattaa sovittuja
sääntöjä sekä osaa liikkua luonnonarvoja kunnioittaen
 osaa työskennellä rakentavasti, turvallisesti ja
vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä.


Arviointi

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

Aihekokonaisuudet

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys ovat erityisesti esillä
LI4 (Yhdessä liikkuen-kurssilla), LI9 (Tanssi- ja ilmaisuliikuntakurssilla) sekä LI7 (liikunta & tanssidiplomikurssilla). Kursseilla
korostuvat opiskelijan itseohjautuvuus ja vastuullisuus tanssien
suunnittelun, toteutuksen ja esittämisen muodossa. Kursseihin
liittyvät erilaiset esiintymiset yhteistyössä ala- ja yläasteiden
sekä vanhain- ja päiväkotien kanssa.
Hyvinvointi ja turvallisuus aihekokonaisuus tulee esille
liikunnan kaikilla kursseilla. Peruslähtökohtana on kasvattaa
opiskelijoita omaksumaan elinikäinen liikunnallinen elämäntapa. Liikunnanopetuksessa korostetaan oikeudenmukaisuutta,
ryhmän jäsenten keskinäistä tukemista sekä ohjaamista hyviin
tapoihin ja reilun pelin ymmärtämiseen. Liikunnan myönteisten
kokemusten kautta opiskelija jaksaa myös muussa lukiotyössä
paremmin. Liikunnanohjauksessa painotetaan turvallista ja
terveellistä liikkumista sekä sitä, että liikunta auttaa jaksamaan
niin fyysisesti kuin henkisestikin.
Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus on korostetusti esillä koulumme erilaisten juhlien ohjelmistoissa sekä LI4
(yhdessä liikkuen -kurssin), LI9 (musiikkiliikuntakurssin) ja LI7
(tanssidiplomi–kurssin) sisältöalueissa.
Kestävä kehitys on esillä LI1 (taitoa ja kuntoa) ja LI3 (virkisty liikunnasta) -kurssien suunnistus –ja vaellustunneilla. Opetuksessa painotetaan luonnossa liikkumisen arvoja ja luonnon
kunnioittamista liikuntaa harrastettaessa sekä hyötyliikunnan
osuutta ja luontoa saastuttamattomien tai vähemmän saastuttavien kulkuvälineiden käytön merkitystä. Liikunnan opetuksessa
kiinnitetään huomiota vuodenaikojen kiertoon. Teema korostuu
erityisesti Taitoa ja kuntoa -, Liikuntaa yhdessä - ja erikseen
sekä luontoliikuntakursseilla.
Viestintä eli vuorovaikutus- ja vaikuttamistaidot on keskeinen
tekijä liikunnanopetuksessa. Liikunnallinen itseilmaisu korostuu
etenkin LII9 (Tanssi- ja ilmaisuliikunta-kurssilla).
                  

Pakolliset kurssit

PAKOLLISET KURSSIT ON AJOITETTAVA KAHDELLE ERI
LUKUVUODELLE.
Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja
taitoja ja tietoja sekä annetaan mahdollisuus tutustua uusiin
lajeihin. Tarvittaessa opetusta eriytetään opiskelijalähtöisesti.
Kurssien suunnittelussaotetaan huomioon vuodenajat niin, että
pakollisten kurssien aikana pyritään harjoittamaan kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa. Opetuksessa korostetaan
liikunnan vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelussa
huomioidaan turvallisuus ryhmiä muodostettaessa.

1. Taitoa ja kuntoa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 jatkaa peruskoulussa opittujen liikuntataitojen
syventämistä ja harjoittamista
 saa ohjausta monipuoliseen liikuntaan
 saa myönteisiä liikuntakokemuksia
 tutustuu mahdollisuuksien mukaan uusiin
liikuntalajeihin
 ymmärtää monipuolisen fyysisen kunnon harjoittamisen
periaatteet ja toimii terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta
edistävästi.
KESKEISET SISÄLLÖT
 fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon
mittaaminen ja arviointi
 lihashuolto ja rentoutus
 sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit
 voimistelu eri muodoissaan
 tanssi eri muodoissaan
 talviliikunta
 uinti ja vesipelastus
 yleisurheilu
 suunnistus ja luontoliikunta
Arviointi Numeroin.
Suositus Juniorivuoden syksy

2. Liikuntaa yhdessä ja erikseen

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 monipuolistaa lajitaitojaan ja tietojaan
 saa perustiedot kunto-ohjelman laatimiseen ja
toteuttamiseen
 saa ohjausta henkilökohtaisen, terveyttä edistävän
liikuntaharrastuksen aktivoimiseen
 oppii vastuulliseen toimintaan itsenäisesti ja ryhmässä
 oppii arvostamaan ja ylläpitämään terveyttä ja työkykyä
 kehittyy sosiaalisessa kanssakäymisessä.
KESKEISET SISÄLLÖT
 fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus
 sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit
 voimistelu eri muodoissaan
 tanssi eri muodoissaan
 talviliikunta
 kuntouinti ja vesiliikunta
 luontoliikunta
 jokin uusi liikuntalaji
Arviointi Numeroin
Suositus Juniorivuoden kevät

Syventävät kurssit
opetussuunnitelma
2 0 1 5 | 2 0 1 6
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Kurssien tavoitteena on opiskelijalähtöisyyden korostuminen, yhteistoiminnallisuuden edistäminen ja koulun
yhteishengen vahvistaminen. Syventävien kurssin sisältöjen
tarkentaminen tapahtuu opiskelijoiden kanssa yhdessä.

3. Virkisty liikunnasta

Kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus
oman lajin löytämiseen sekä myönteisten liikuntaelämysten
kokemiseen ja virkistäytymiseen. Tutustutaan ryhmän valinnan mukaan uusiin lajeihin (mm. jousiammunta, ratsastus,
itsepuolustus, elämysliikunta, ultimate, pöytätennis, keilailu,
golf), virkistäydytään tuttujen lajien parissa (mm. salibandy, sulkapallo) sekä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan
(esim. vaellus-, urheiluopisto-, laskettelu- tai erikoisliikuntapalveluihin tutustumisretki).
Arviointi: Numeroin

4. Yhdessä liikkuen (Wanhojen päivän tanssit)

Kurssin tavoitteena on opiskelijan tanssitaidon ja tapakasvatuksen kehittäminen. Kurssilla harjoitellaan monipuolinen
tanssiaisohjelmisto sekä suunnitellaan ja toteutetaan senioreiden perinteikäs Wanhojen päivän tanssiaisjuhla yhteistyössä Seinäjoen rautatieläisten puhallinorkesterin kanssa.
Arviointi: Suoritettu/ hylätty
Suositus: Seniorivuoden kevät, 4. jakso. Kurssi tarkoitettu
kaikille seniorivuoden opiskelijoille!

5. Kuntoliikunta

Kurssin tavoitteena on opiskelijan fyysisen kunnon monipuolinen kehittäminen. Tutustutaan eri kunto- ja terveysliikuntalajeihin mm. kuntosaliharjoittelu, circuit-training, uinti,
aerobikin eri muodot, kuntonyrkkeily, hydrobic, voimaharjoittelu, lenkkeilyn eri muodot sekä kuntoa kohottavat pelit
opiskelijoiden valintojen mukaan. Perehdytään lihashuoltoon
ja terveelliseen ruokavalioon. Kurssin loppuhuipennuksena:
joko lukio-marathon: 2h yhtäjaksoinen juoksu tai lukiotriathlon: 45 min pyöräily, 45 min juoksu ja 45 min uinti.
Arviointi: Numeroin

sekä käytännössä (liikuntavalmiuksien, yhteistyötaitojen sekä
erityisosaamisen arviointi opiskelijan toivomassa lajissa.)
Diplomin suorittaminen edellyttää vähintään viiden liikuntakurssin suorittamista.
Arviointi: Suoritettu/ hylätty. Erillinen diplomi arviointiasteikolla 1-5.
Suositus: Abivuoden syksy, 2. tai 3. jakso

8. Palloilukurssi

Kurssin tavoitteena on teknisen, taktisen palloilutiedon/
taidon lisääminen sekä virkistävä yhdessä pelaaminen.
Tutustutaan eri palloilulajeihin mm. perinteisiin ulko- ja
sisäjoukkue-, maila- (koripallo, tennis, sulkapallo, jalkapallo,
squash, golf ja pöytätennis) sekä harvinaisempiin joukkuepeleihin (mm. indiaca, korfball, speedball, ultimate, maalipallo)
opiskelijoiden valintojen mukaan.
Arviointi: Suoritettu/hylätty, pyydettäessä numeroarviointi

9. Tanssi- ja ilmaisuliikunta-kurssi

Kurssin tavoitteena on opiskelijan tanssitaidon, rytmitajun
ja improvisaation monipuolinen kehittäminen. Tutustutaan eri
tanssisuuntauksiin (mm. jazz-, show-, moderni- ja afrotanssi,
street dance, step, latinalais-, seura- ja kansantanssit sekä
tanssi-improvisaatio) opiskelijoiden valintojen mukaan. Kurssilla käytetään mahdollisuuksien mukaan myös eri tanssialan
asiantuntijoita sekä toteutetaan pienryhmätuotoksena oma
tanssi.
Arviointi: Suoritettu/hylätty, pyydettäessä numeroarviointi

10. Liikunnanohjauksen ja valmennuksen peruskurssi

Sisältää SLU:n “Uuden ohjaajan starttikurssin” sekä
“Lasten ohjauksen ja urheilun perusteet” kurssit. Suositellaan liikunta- ja kasvatusalalle aikoville johdantokurssiksi.
Perustiedot valmennuksen periaatteista, lasten ja nuorten
ohjaamisesta sekä harjoittelun suunnittelusta ja vetämisestä.
Teoriaa, käytännönharjoituksia ja demonstraatioita. Kurssista
saa ohjaajatodistuksen.
Arviointi: Suoritettu/ hylätty

Soveltavat kurssit
6. Liikunnan harraste- ja preppauskurssi

Kurssin tavoitteena on kehittää/ kannustaa opiskelijaa
omatoimisen liikuntaohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa sekä perehdyttää opiskelijaa eri liikunta-alojen pääsykoevaatimuksiin. Kurssilla käydään läpi pääsykokeiden
fyysisiä ja motorisia testiosioita ja kohennetaan kuntoa esim.
armeijan alokasaikaa silmällä pitäen.
Opiskelijan ohjattu/ itsenäinen lajiharjoitteluharjoitus-päiväkirjaa hyödyntäen yhdessä laaditun ohjelman mukaisesti.
Arviointi: Suoritettu/ hylätty, opiskelijan pyytäessä numeroarviointi.
Suositus: Abivuoden syksy. Liikunnan 1. ja 2. kurssit
suoritettu. Kurssi soveltuu monipuolisesti eri alojen jatkoopintovalmiuksin parantamiseen.

7. Liikunnan diplomikurssi

Kurssin tavoitteena on valtakunnallisen liikuntadiplomin
suorittaminen. Kurssilla perehdytään diplomivaatimuksiin
teoriassa (tutkielman ja lukioajan liikuntaportfolion laadinta)
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Terveystieto
Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva
oppiaine, jonka tarkoitus on edistää terveyttä, hyvinvointia ja
turvallisuutta tukevaa osaamista. Tämä osaaminen ilmenee
tiedollisina, sosiaalisina, tunteiden käsittelyä ohjaavina,
toiminnallisina, eettisinä sekä tiedonhankintavalmiuksina.
Terveysosaamiseen kuuluu valmius ottaa vastuuta oman ja
toisten terveyden edistämisestä. Lukion terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairautta sekä terveyden edistämistä ja
sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan yksilön, perheen,
yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena työ- ja toimintakykynä. Lukion terveystiedon opiskelussa
terveyteen ja sairauksiin liittyviä ilmiöitä tarkastellaan tut-

kimus- ja kokemustiedon avulla. Tärkeää on myös terveyttä
koskeva arvopohdinta.
Pakollisen kurssin aikana opiskelija perehtyy terveyteen
ja sairauksiin vaikuttaviin tekijöihin kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien ehkäisyn sekä työ- ja toimintakyvyn
edistämisen näkökulmasta. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien kehittäminen.
Syventävillä kursseilla perehdytään seikkaperäisemmin
nuoren arkielämässään tarvitsemiin terveysresursseihin,
terveystottumuksiin ja selviytymisen keinoihin sekä terveyskysymysten käsittelyyn vastuullisen aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmasta. Terveyteen ja sairauksiin liittyviä
tekijöitä ja niihin vaikutusmahdollisuuksia tarkastellaan
tutkimuksen, terveydenhuollon ammattikäytäntöjen, palvelujen käytön sekä historiallisen ja yhteiskunnallisen kehityksen
näkökulmasta.

Opetuksen tavoitteet

Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää työ- ja toimintakyvyn, turvallisuuden sekä
sairauksien ehkäisyn ja terveyden edistämisen merkityksen
 osaa käyttää terveyden edistämiseen, terveyteen ja
sairauteen liittyviä keskeisiä käsitteitä
 ymmärtää sairauksien, erityisesti kansantautien ja
tartuntatautien, ehkäisyn merkityksen ja tuntee niiden
keskeisiä ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksia yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmasta
 pohtii terveyttä koskevia arvokysymyksiä ja osaa
perustella omia valintojaan ja oppii arvostamaan terveyttä
voimavarana sekä edistämään terveyttä
 tuntee kansanterveyden historiallista kehitystä ja
väestöryhmien välisten terveyserojen syntyyn vaikuttavia
tekijöitä
 tuntee terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalveluja sekä
kansanterveyteen liittyvää kansalaistoimintaa
 perehtyy terveyttä koskevan tiedon
hankintamenetelmiin sekä osaa kriittisesti arvioida ja
tulkita terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa ja erilaisia
terveyskulttuuriin liittyviä ilmiöitä.

Arviointi

Arvioinnissa korostetaan terveyttä ja sairautta koskevan
tiedon ymmärtämistä ja soveltamista. Huomio kiinnitetään
siihen, miten opiskelija osaa käyttää ja yhdistää erilaisiin lähteisiin perustuvaa tietoa. Arvioinnin kohteena on opiskelijan
valmius terveyttä ja sairautta koskevaan eettiseen arvopohdintaan ja taito perustella omia terveysvalintoja sekä taito
arvioida yhteisössä tehtyjä terveyttä ja sairautta koskevia
ratkaisuja. Terveystiedon arvioinnissa voidaan käyttää kurssikokeita, yksilö- ja ryhmätehtäviä, esitelmiä, pienimuotoisia
kartoituksia ja tutkimuksia sekä toiminnallisia tehtäviä.

Aihekokonaisuudet

Hyvinvointi ja turvallisuus on keskeinen sisältöalue
terveystiedon oppimäärässä. Yrittäjyys toteutuu lasten
terveyskasvatustapahtumaa suunniteltaessa ja toteutettaessa yhteistyössä sosiaali- ja terveyslalan toimijoiden kanssa.
Kestävää kehityksen näkökulma on mukana käsiteltäessä
ympäristöterveyttä, ja kuinka yksilö vaikuttaa siihen omilla
valinnoillaan ja käyttäytymisellään. Teknologiaa käsitellään
terveyden näkökulmasta. Viestinnän ja mediaosaamisen

aihekokonaisuus on esillä tutkittaessa terveyttä käsittelevää
mainontaa ja sen kriittistä tulkintaa.

Pakollinen kurssi
1. Terveyden perusteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työja toimintakykyyn sekä työ- ja muuhun turvallisuuteen
vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista
omassa elämäntavassaan ja ympäristössään
 tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien
ehkäisyn merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
sekä oppii pohtimaan niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja
yhteiskunnassa
 tunnistaa terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä
 osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja
sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskulttuuriin
ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä terveys–
näkökulmasta
 tuntee keskeiset terveyden ja sosiaalihuollon palvelut.
KESKEISET SISÄLLÖT
 työ- ja toimintakykyyn sekä turvallisuuteen vaikuttavia
tekijöitä: ravitsemus, uni, lepo ja kuormitus, terveysliikunta,
mielenterveys, sosiaalinen tuki, työhyvinvointi,
työturvallisuus, turvallisuus kotona ja vapaa-aikana,
ympäristön terveys
 seksuaaliterveys, parisuhde, perhe ja sukupolvien
sosiaalinen perintö
 kansantaudit ja yleisimmät tartuntataudit sekä niihin
liittyvät riski- ja suojaavat tekijät sekä niihin vaikuttaminen
 sairauksien ja vammojen itsehoito, ensiapu ja avun
hakeminen
 terveyserot maailmassa, terveyseroihin vaikuttaviin
tekijöihin tutustuminen
 terveystietojen tiedonhankintamenetelmiä sekä
terveyttä koskevan viestinnän, mainonnan ja markkinoinnin
kriittinen tulkinta

Syventävät kurssit
2. Nuoret, terveys ja arkielämä

Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren
arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen
osalta. Eri sisältöalueiden avulla tarkastellaan terveysongelmia selittäviä kulttuurisia, psykologisia ja yhteiskunnallisia
ilmiöitä ja niiden tulkintoja. Lisäksi perehdytään käsitykseen
itsestä ja muista fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella
tasolla. Erityisesti korostetaan terveyden ylläpitoon liittyvää
vastuullisuutta. Työskentelyssä korostuvat arvopohdinta,
yksilö- ja ryhmäharjoitukset, draama ja sosiaalisten taitojen
harjoittelu sekä keskustelu ja argumentaatiotaitoja kehittävät
työmuodot.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii tarkastelemaan elämäänsä aikuisuuden ja
vanhemmuuden näkökulmasta
 osaa pohtia ja tarkastella terveyteen ja sairauteen
liittyviä arvoja ja arvostuksia
 osaa perustella omia valintojaan terveyden
näkökulmasta ja arvioida elämäntapaan ja ympäristöön
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liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille
 osaa kuvata koettua terveyttä ja terveysongelmia
selittäviä ilmiöitä ja niiden erilaisia tulkintoja.
KESKEISET SISÄLLÖT
 itsetuntemus, aikuistuminen, sosiaalisen tuen merkitys
perheessä ja lähiyhteisössä
 vanhemmuuteen ja perhe-elämään valmentautuminen
 elämänilo, mielenterveyden ylläpitäminen ja
jaksaminen, masennuksen ja kriisien kohtaaminen
 ruuoan terveydelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset
merkitykset sekä painonhallinta, terveysliikunta,
syömishäiriöt
 fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, väkivallaton
viestintä
 seksuaaliterveys
 terveysongelmia selittäviin kulttuurisiin, psykologisiin
ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja niiden tulkintoihin
tutustuminen, esimerkiksi elämän mielekkyyden kokeminen,
ruumiinkuva/kehollisuus, mielihyvä ja riippuvuudet
nykyaikana
 tupakka, alkoholi ja huumeet yksilön, yhteisön ja
yhteiskunnan että globaalisesta näkökulmasta

3. Terveys ja tutkimus

Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttaviin historiallisiin
tekijöihin ja näkökulmiin, terveyden ja sairauden tutkimiseen
sekä kuolleisuuteen ja sairastavuuteen liittyviin kehityslinjoihin. Kurssilla käsitellään myös terveydenhuollossa ja itsehoitona toteutettaviin tavallisimpiin tutkimuksiin, niiden tulosten
tulkintaan ja johtopäätöksiin. Lisäksi perehdytään pakollisen
kurssin tavoitteita syventäen terveydenhuollon eri käytäntöihin, terveyspalvelujen tarjontaan sekä yksilön asemaan
terveyden- ja sairaudenhoidossa. Työskentelyssä korostuvat
toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen ja
vierailukäynnit.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 osaa pohtia kansanterveystieteen ja ehkäisevän
terveydenhuollon kehityksen päälinjoja kansallisesti ja
maailmanlaajuisesti
 osaa hankkia, arvioida ja tulkita terveyteen ja
sairauksiin liittyvää tutkimus- ja arkitietoa
 toteuttaa pienimuotoisia terveys-/
terveyskäyttäytymiskartoituksia omassa
opiskeluympäristössään
 osaa käyttää terveydenhuollon palveluja sekä tuntee
asiakkaan ja potilaan oikeudet
 osaa pohtia ja arvioida teknologisen kehityksen
merkitystä terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta.
KESKEISET SISÄLLÖT
 terveyden edistämiseen, sairauksien tunnistamiseen ja
ehkäisyyn liittyviä eri aikakausien menetelmiä
 terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden tutkiminen:
fyysisen ja psyykkisen työ- ja toimintakyvyn mittaaminen,
ergonomiamittaukset, työhyvinvointi ja siihen vaikuttavat
tekijät
 terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen käytäntöjä,
asiakkaan ja potilaan oikeudet
 tutkimustiedon ja median terveydestä välittämien
mielikuvien kriittinen lukutaito, medikalisaatio
 terveystottumusten arvioiminen ja seuranta sekä
tutkimusten tekeminen
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Soveltavat kurssit
5. Terveystieteen ja valmennuksen sovelluksia (ei
tarjolla)

Kurssilla käsitellään terveystieteen, liikuntalääketieteen ja
urheiluvalmennuksen uusimpia sovellutuksia. Kurssin sisältö
rakentuu opiskelijoiden valintojen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan eri aihepiirejä käsittelevistä kokonaisuuksista.
Mukana on teoriaopintoja, käytännön harjoituksia, demonstraatioita sekä mahdollisia vierailukäyntejä. Kurssilla käydään
läpi 5-6 aihekokonaisuutta seuraavista aihealueista:
 Terveysliikkujan/urheilijan ravitsemus
 Lihashuolto- ja urheiluvammat
 Lihastasapaino ja ryhti
 Hermo-lihasjärjestelmän rakenne ja toiminta
 Motoristen taitojen oppiminen
 Terveysteknologian hyödyntäminen eri ominaisuuksien
mittaamisessa ja arvioinnissa
 Ihminen poikkeusoloissa
 Palautuminen, rentoutus ja ylikuntotila
 Oman harjoitusohjelman laadinta
 Lajianalyysi ja lahjakkuuksien kartoitus
 Lisäksi kerrataan terveystiedon kurssien osa-alueita
valintojen mukaan.
Kurssi soveltuu hyvin terveys- ja liikunta-alalle aikoville.
Arviointi: Suoritettu/ hylätty, opiskelijan pyytäessä
numeroarviointi

6. Minä, stressinhallinta ja rentoutuminen

Kurssin tavoitteena on opiskelijan vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen osana itseään sekä kehittää opiskelijan
kykyä sietää kuormitusta, hyödyntää omia resursseja ja
vapautua jännittämisestä. Perehdytään teoriassa stressiä/
uupumusta aiheuttaviin tekijöihin, ennaltaehkäisyyn ja keinoihin vapautua liiallisesta stressistä. Tutustutaan erilaisiin
rentoutus- ja itsesuggestiomenetelmiin ja harjoitellaan niitä
käytännössä kokemuspäiväkirjaa hyödyntäen. Harjoitellaan
myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.
Arviointi: Suoritettu/hylätty, opiskelijan pyytäessä numeroarviointi.
Suositus: TER1:n jälkeen

7. Liikennekasvatus

Kurssi voidaan lukea hyväksi autokoulun ajo- ja teoriaopetuksen todistuksen perusteella.

8. Hygieniapassi

Hygieniapassikurssi antaa oppilaille perustiedot elintarvikehygieniasta eli ne tiedot, joita tarvitaanElintarviketurvallisuusvirasto Eviran virallisen hygieniaosaamistodistuksen
eli hygieniapassin suorittamiseksi. Kurssilla annetaan tietoa,
jota passin suorittamiseen tarvitaan sekä ohjeita hygieenisen
työskentelyn soveltamisesta käytäntöön. Itse kurssilla ei voi
suorittaa hygieniapassitutkintoa, mutta kurssin päätteeksi
opettajan avulla järjestetään mahdollisuus passin suorittamiseen koulun ulkopuolella. Tutkintomaksun maksaa opiskelija
itse.

10. Kertauskurssi (0,5 ov)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 motivoituu ja innostuu ITSE PANOSTAMAAN terveystiedon yo-ainereaalikoetta varten!
 harjaantuu vastaamistaidossaan
 oppiaineen hallinta, kokoaminen ja jäsentyminen
selkiytyy!
 Itseluottamus kasvaa!
Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan
 aktiivinen tuntiosaaminen 10 x 70 min
 kurssikokeiden suorittaminen

11. Laita hyvä kiertämään – toiminnallista
terveystietoa

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan TER01-03
kurssilla opittuja asioita toiminnallisin menetelmin sekä tehdä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tekoja eri kohderyhmät
huomioiden. Kurssin työskentelyssä korostuvat tunnetaidot,
toiminnallisuus, tekemällä oppiminen sekä vierailukäynnit. Kurssilla hyödynnetään kokemuspäiväkirjaa oppimisen
tukena.
Arviointi: suoritettu/hylätty

todistukseen, hänen on suoritettava vähintään 5 tietotekniikan
kurssia ja osallistuttava erilliseen kokeeseen.
Seinäjoen lukiossa on mahdollisuus suorittaa tietotekniikan
A-ajokorttikoe. Näiden kurssien yhteydessä järjestetään niihin
liittyvät ajokorttikokeet. tarkempia tietoja tutkinnon siällöstä ja
merkityksestä löydät osoitteesta www.tieke.fi

Soveltavat kurssit
1 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä I

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat omien
tietoteknisten valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa.

Verkkotyöskentelyn ja verkkosivun tuottamisen
perusteet. Tältä osin kurssi kattaa tietokoneen ajokorttitutkinnon osion Oppiminen ja työskentely verkossa.

Word 2007 tekstinkäsittelyohjelman peruskäyttö.
Tältä osin kurssi kattaa tietokoneen ajokorttitutkinnon osion
Tekstinkäsittely vaatimustason.

2 Toimistotyökalut

Tietotekniikka
Lukion tietotekniikan opetuksen lähtökohtana on huomioida
valtakunnalliset ja Seinäjoen kaupungin koulutuslautakunnan
asettamat tietotekniikan opetuksen tavoitteet. Tietotekniikan
opetuksen keskeisenä tehtävänä on omalta osaltaan taata
opiskelijalle Seinäjoen koulutuslautakunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti sellaiset opiskeluvalmiudet (esim. tiedonhankintataidot ja tietotekniikan perusvalmiudet), että elinikäinen
oppiminen tulee mahdolliseksi. Tavoitteena on, että kaikilla
koulusta lähtevillä opiskelijoilla olisi tietotekniikan perusvalmiudet. Opiskelun lähtökohtana on motivoivan opiskeluympäristön
luominen sekä oppilaan kriittisen, monipuolisen arviointikyvyn
kehittäminen. Tämä toteutuu aktiivisen tiedonhakuun perustuvia opetusmenetelmiä käyttämällä ja valitsemalla opetusmateriaalin sisältö oppilaan itsearviointikykyä kehittäväksi ja muita
koulun keskeisiä tavoitteita tukevaksi. Tiedollisten tavoitteiden
lisäksi opetuksessa tuetaan itsenäisen työskentelyn, sosiaalisten
taitojen ja ryhmätyöskentelytaitojen kehittymistä.
Kaikille lukion aloittaneille opiskelijoille pidetään junioriTV-kokonaisuus, jonka tavoitteena on antaa perusvalmiudet
tietotekniikan hyödyntämiseen verkko-opiskelussa, rohkaista
käyttämään ja hyödyntämään koulumme tarjoamia mahdollisuuksia sekä innostaa opiskelemaan tietoteknisiä taitoja.
Opetus järjestetään oppilaanohjauksen yhteydessä.
Tietotekniikan kaikki kurssit ovat soveltavia ja ne arvostellaan merkinnällä suoritettu/ hylätty. Opetuksessa pyritään
huomioimaan opiskelijan lähtötaso. Kurssien suorittamisen
edellytyksenä on tuntiharjoitusten ja harjoitustöiden tekeminen sekä mahdollisen kurssikokeen hyväksytty suorittaminen.
Tietotekniikan kurssien suoritusjärjestys on pääosin vapaasti
valittavissa. Tarkemmat ohjeet löytyvät kurssien oppisisällöissä.
Jotta opiskelija voisi saada tietotekniikasta arvosanan päättö-

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet,
että hän hallitsee itsenäisesti taulukkolaskennan ja tietokantojen peruskäytön.
 Excel 2007 taulukkolaskennan peruskäyttö. Tältä
osin kurssi kattaa tietokoneen ajokorttitutkinnon
osion Taulukkolaskenta vaatimustason.
 Excel 2007 tietokantojen peruskäyttö. Tältä osin
kurssi kattaa tietokoneen ajokorttitutkinnon osion
Tietokannat vaatimustason.

4 Valokuvaus ja esitysgrafiikka

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset kuvankäsittelyn ja valokuvauksen tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, että hän osaa itsenäisesti ottaa kuvia ja tuottaa
niistä laadukkaita esityksiä.
 Kuvan käsittelyohjelman peruskäyttö. Tältä osin
kurssi kattaa tietokoneen ajokorttitutkinnon osion
Kuvankäsittely vaatimustason.
 Esitysgrafiikkaohjelman peruskäyttö. Tältä osin kurssi
kattaa tietokoneen ajokorttitutkinnon osion Esitysgrafiikka vaatimustason.
Kuvien käsittelyssä käytetään PaintShopPro ohjelmaa ja
jotain muuta (esim.Gimp) verkosta saatavaa ilmaisohjelmaa.
Kuvaesitykset laaditaan Office 2007 –ohjelmilla (mm.
PowerPoint). Lisäksi tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin
tallentaa ja koostaa kuvia Internetin palvelimille.
Toivomuksena on, että opiskelijalla on käytettävissä oma
kamera.

5 Peliohjelmointi

Kurssilla opiskellaan ohjelmoinnin alkeita ja suunnitellaan
ja tehdään oma 2D tietokonepeli. Kurssilla ei tarvita aikaisempaa ohjelmointikokemusta. Käytettävä ohjelmointikieli on
C#. Ohjelmoinnin lisäksi kurssilla opitaan luonnontieteiden
käsitteitä, kuten massa, voima tai koordinaatisto.
Kurssi sisältää noin 20 tuntia harjoituksia lähiopetuksessa
ja muu aika käytetään oman pelin ohjelmointiin. Kokemus
opetussuunnitelma
2 0 1 5 | 2 0 1 6

77

kuvakäsittely- ja äänenmuokkausohjelmista on hyödyksi,
mutta ei välttämätöntä.
Kurssi perustuu Jyväskylän yliopiston pitämään nuorten
peliohjelmointikurssiin.”

6 Robo- puulaki

ROBO-kurssilla opit opettamaan robottia! Pääset tutustumaan tekniikan alaan sekä työ- ja koulutusmahdollisuuksiin
käytännönläheisellä tavalla. Kurssilla opitaan myös muita
hyödyllisiä työelämätaitoja kuten projektinhallintaa, raportointia ja viestintää. Kurssi on projektimainen ja se toteutetaan yhteistyössä yritysten ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa.
Lähiopetusta kurssilla on 8 h, lisäksi käyt pienryhmässä
vierailemassa tekniikan alan yrityksessä tai teollisuusyrityksessä. Ryhmällänne on myös välipalavereja lukionne ohjaajan kanssa, joissa käydään läpi ryhmänne robottiprojektin
edistymistä. Yrityskäynnillä opit mihin ja miten automaatiota,
ohjelmointia ja robotiikkaa oikeassa elämässä hyödynnetään.
Robotti voidaan koota humanoidiksi, koiraksi tai dinoksi.
Opetettavien liikkeiden teema vaihtuu vuosittain.
Kurssin osallistujat saavat SeAMKilta 4 opintopistettä,
jotka hyväksiluetaan SeAMK Tekniikan opintoihin, mikäli
opiskelija pääsee opiskelemaan tekniikan alaa Seinäjoen
ammattikorkeakouluun.

Opintokokonaisuudet
Draaman ja kuvataiteen rajalla – performanssi
nykytaiteessa 2 ov

Kahden kurssin laajuisessa opintokokonaisuudessa
opiskelija tutustuu performanssitaiteen käsitteeseen ja sen
ilmentymiin nykytaiteessa. Kokonaisuuden tavoitteena on,
että opiskelija oppii tuntemaan performanssitaiteen keskeisiä
muotoja sekä itse kokeilemalla ja kokemuksiaan reflektoimalla saa välineitä hahmottaa ympäristöään, ihmisiä ja itseään
performatiivisesta näkökulmasta, eli esille asettamisen tai
esiintymisen kautta.
Kokonaisuus muodostuu kuvataiteen pakollisesta kurssista Ympäristö, paikka ja tila (KUV02) sekä teatteri-ilmaisun
soveltavasta kurssista Teatterityö (AI22), jotka opiskelija
suorittaa peräkkäisissä jaksoissa. Kursseilla tutkitaan performanssitaiteen luonnetta ja teoksia sekä suunnitellaan ja
harjoitellaan pari- ja ryhmätöinä erilaisia performansseja,
jotka sijoittuvat opiskelijan arkiympäristöön. Kuvataidekurssi
arvioidaan numeerisesti (4-10) ja teatteri-ilmaisun osuus
asteikolla hyväksytty/ hylätty.

Maailma ulottuvillasi 6 ov

Kansainvälisyyskasvatus
Tavoitteena on, että opiskelijamme arvostavat
ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaista kohtelua. Lisäksi
he tuntevat omaa kulttuuriperintöään ja ymmärtävät sen
arvon. He arvostavat myös muita kulttuureja ja haluavat
oppia tulemaan toimeen eri kulttuureista tulevien ihmisten
kanssa. Kestävän kehityksen mukainen ajattelu on heille
tuttua ja he ymmärtävät talouden maailmanlaajuisia syy- ja
seuraussuhteista.

1. Kansainvälinen hanke

Opiskelija on toiminut kansainvälisessä hankkeessa ja
ollut yhteistyössä muiden ulkomaisten opiskelijoiden kanssa.
Arvostelu hyväksytty/hylätty

2. Kotikansainvälistyminen

Opiskelija on ollut mukana hankkeessa, jossa toimitaan
yhteistyössä muiden kotimaisten ja/tai ulkomaisten koulujen
kanssa verkon ja muiden viestintävälineiden välityksellä.
Arvostelu hyväksytty/hylätty
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Kokonaisuuden valitsevat opiskelijat suorittavat opinnot
yhden kuuden viikon jakson aikana. Näin he keskittyvät
yksinomaan globaaleihin kehityskysymyksiin eri näkökulmista, koska heillä ei ole silloin muita kursseja. Opinnoista saa
yhteensä viisi opintoviikkoa. Opintojen tavoitteena on luoda
opiskelijalle kokonaiskuva globaaleista teemoista.
Opintojakso koostuu sekä pakollisista että soveltavista
kursseista, joita oppilaat kävisivät joka tapauksessa. Pakollisia ovat maantiedon Yhteinen maailma, yhteiskuntaopin
Taloustieto ja uskonnon Ihmisen elämä ja etiikka. Soveltavia
koulukohtaisia kursseja ovat opinto-ohjauksen 2., kuvataiteen 3. ja terveystiedon 11. kurssi. Kaikkia kuutta kurssia
tarkastellaan erityisesti globalisaation näkökulmasta.

Finanssiklubi –yrittäjyyskasvatus ja sijoitustoiminta
(3 ov)

Kokonaisuus on laajuudeltaan 3 kurssia, ja siihen sisältyy
yht05 (2 kurssia) ja fil06-kurssit. Opinnot syventävät opiskelijoiden tietämystä sijoitustoiminnasta ja antavat perustietoja
yrittäjänä toimimisesta sekä kannustavat oma-aloitteisuuteen
ja luovat myönteistä yrittäjyyskuvaa.

Erilliset
lukiodiplomikurssit
Soveltavat kurssit
Median lukiodiplomikurssi

Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää opiskelijan
viestintäsivistystä ja erilaisten viestintätaitojen hallintaa, joita
mediayhteiskunnan täysivaltainen kansalainen tarvitsee.
Koska diplomin suorittajalta vaaditaan monipuolista otetta
mediasta, välineiden hallinnan ja ilmaisukeinojen lisäksi
edellytetään viestien tulkinnan taitoa ja median toimintaympäristön hahmottamista. Diplomi siten edistää koulussa
oppiaineiden yhteistyötä ja tukee viestintä ja mediaosaaminen –aihekokonaisuuden toteutumista. Median lukiodiplomia
suorittaville opiskelijoille diplomi on yleistä valmentautumista
työelämään, joillekin myös uranvalinnan tuki. Opiskelija voi
hyödyntää diplomia myös jatko-opinnoissaan.
Opiskelijan on suoritettava AIA12 Julkaisutoiminta sekä
3 seuraavista kursseista, jotka lasketaan osaksi median
lukiodiplomin suorittamista:
YHT01 Yhteiskuntatieto
YHT03 Kansalaisen lakitieto
YHT06 Median vallassa
YHT07 Näin vaikutan yhteiskunnassa
AIA04 Tekstit ja vaikuttaminen
AIA12 Julkaisutoiminta mae02

ENGEESSTUDIES
Engees-studies is a collection of courses taught in English.
Students apply for a separate Engees-line, which consists of
14 courses in different subjects that are taught in English .
The courses are designed to prepare students for both sitting
the Finnish national exam and taking individual AS Level and
A Level examinations administered by the UCLES. Students
may also choose other English courses that aren’t included in
the Engees-line.
The English examinations should be considered as an
addition to the national matriculation examination even
though AS level, and especially A level examinations, are
widely recognised by colleges and universities home and
abroad.

The AICE Diploma

The AICE (The Advanced International Certificate of
Education) Diploma is a group certificate which requires
the study of subjects drawn from three curriculum areas:
Mathematics and Science; Languages; Arts and Humanities.
It is awarded by the UCLES (University of Cambridge
Local Examination Syndicate). In order to obtain the AICE

Diploma a student must earn six full credits. One full credit
is achieved by taking an AS level examination, and an A
level examination equals to two full credits. Each full credit
represents approximately 216 hours of guided learning. It is
also possible to take separate AS and A level examinations in
different subjects without aiming for the Diploma.
THE CURRICULUM AREAS
Students may freely choose which Engees-courses they
wish to study. They don’t necessarily have to aim for taking
an examination. However, those aiming for the AICE Diploma
have to distribute their credits to contain at least one subject
from each group.
GROUP A. Mathematics and Science
Subjects available: Biology, Computing, Mathematics,
Psychology (which can also be considered a group C.
subject)
GROUP B. Languages
Subjects available: English Language, German as a
Foreign Language, French as a foreign language
GROUP C. Arts and Humanities
Subjects available: Art and Design, Business studies,
History, Voluntary Work (no examination in this subject)

The recognition of A/AS levels

The General Certificate of Education (Advanced Level) or
A Level has exactly the same value in admitting students to
all universities as its UK equivalent. It is also accepted as
an entry qualification by universities of the European Union,
on a par with the Finnish Matriculation Examination, the
French Baccalaureat, the German Abitur etc. The General
Certificate of Education (Advanced Subsidiary Level), or AS
Level, represents the first half of an A Level course but may
also be taken as a free-standing qualification. AS Levels are
accepted in all UK universities and carry half the weighting
of an A Level. Institutions outside the UK can be expected to
offer half that amount of credit for AS Levels.

Examinations and results

The examinations are administered in May/June and
November/December testing sessions each year. A candidate
working towards the AICE Diploma may use up to three
testing sessions to take the equivalent of six full credit
examinations as long as they are taken within a 13-month
period.
The examination papers are prepared by the UCLES. For
both AS and A Level examinations, candidates are graded
on an alphabetical scale, A to E, with grade A indicating a
top level of performance and grade E indicating a minimum
passing grade. The results for examinations are sent to
schools, in the form of a Statement of Results, in the middle
of August for candidates who have taken the examinations in
June. The results for the November examinations are sent to
schools in late January. Certificates for successful candidates
are normally sent to schools about six weeks after the issue
of results.

Additional information

on the examinations available on the Net: http://www.cie.
org.uk/
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The contents of the Engees-line

adjectives, adverbs, reported speech and relative pronouns.

Year 1 (some courses are elective)
ENE1-3 (English), MAE02 Mathematics), BSE1-2 (Business
Studies), TEE1 (Health Education), HIE1 (History), PSE1
(Psychology), THI1 (Philosophy), BIE1-2 (Biology), GEE1
(Geography), KUE1 (Visual Arts) and FYE1 (Physics), KEE1
(Chemistry).

ENE04 Enhancing reading skills

Year 2 (some courses are elective)
The second academic year includes the following courses:
ENE4-6, PSE2, BSE3-5, HIE3, GEE2, KUE2, BIE2 OR 3,
AND MAE05 you may also elect the globalization project in
the sixth term.

Curriculum content

All courses will be marked using grades from 4 to 10
unless otherwise stated.

English Language
and literature

The aims are to encourage:
 A critical and informed response to writing in a range of
forms, styles and contexts.
 The interdependent skills of reading, analysis and
communication.
 Effective and appropriate communication, both oral
and written.

ENE01 Introduction to studying in English

Emphasis will be laid on managing in an English-speaking
classroom environment and enhancing reading, speaking,
writing and interactive skills as well as developing students’
sense of language.
Classroom work will include studying advanced level
texts, oral and written exercises. The students are introduced
into writing longer pieces of text. The course also aims
at developing grammar awareness. Specific attention will
be paid to tenses, expressing conditionality as well as
interrogative, demonstrative and personal pronouns.

ENE02 Communicating - improving reading, writing
and speaking skills I
Students will continue working with advanced level texts.
Emphasis will be laid on different styles and registers of the
English language.
The course also aims at developing grammar awareness.
Specific attention will be paid to the passive, auxiliaries, it/
there and word order.

ENE03 Improving reading, writing and speaking skills
II
The course will enhance students’ skills in narrative,
descriptive and imaginative writing. Emphasis will be laid
on reading literary texts. The course also aims at developing
grammar awareness. Specific attention will be paid to
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This course aims at widening students’ awareness of texts
and providing them with skills to comment on language
features. Topics covered: current social issues, figures of
speech, structure and writing for a particular purpose or
audience. The course also aims at developing grammar
awareness. Specific attention will be paid to nouns, articles
and the infinitive and the ing-form.

ENE05 Narrative and descriptive writing

The course aims to widen students’ conception of culture
in English speaking countries. Students will learn more about
narrative, descriptive and imaginative writing. They will
produce an extensive paper.
Specific attention will be paid to the following items of
grammar: linking words, punctuation, prepositions of place
and time, prepositional phrases.

ENE06 Discursive and argumentative writing

The course aims to develop writing skills with the
emphasis on fluency, structure and accuracy.
Topics covered: current issues involving technology and
economy.
Specific attention will be paid argumentative writing and
to the following items of grammar: shortened sentences,
phrasal verbs and expressions of quantity and numbers.

ENE07 Nature and sustainable development

The course aims to further develop students’ writing and
reading skills with the emphasis on widening their range
of vocabulary and improving their command of challenging
English structures and idiomatic expressions. Students will
also be provided with tools to sit their Finnish national final
exams.
Topics covered: sustainable development.

ENE08 Talkshop

The course aims at improving students’ skills to discuss
current matters based on the texts that they have studied.
They will also learn how to debate, give formal speeches
and to exploit appropriate strategies while discussing in both
formal and informal environment and with different kind of
audiences.
The themes covered include global development trends,
current affairs and topics related to different world views.

ENE09 AS Level (0,5 credits)

Rehearsing for the AS Level exam.

Art and Design
KUE

A course of study in Art and Design should actively seek
to develop the following abilities and qualities:
 the ability to perceive, understand and express

concepts and feelings;
 the ability to record from direct observation and
personal experience;
 the ability to communicate by using appropriate
materials and techniques in a disciplined way;
 experimentation, innovation and the use of intuition
and imagination;
 critical and analytical faculties; the ability to identify,
research and evaluate problems in a systematic way;
 confidence, initiative and a sense of adventure and
achievement;
 the acquisition of a relevant working vocabulary;
 an awareness and appreciation of the interdependence
of Art & Design and the individual within cultural contexts.

KUE01 Art and picture

The aim is to provide students an awareness of what
kind of task art and picture has in society to increase their
appreciation of different kind of visual expression. Art
education aims at developing abilities for creative activity,
producing art and understanding various forms of artistic
expression.
The contents: researching contemporary phenomena
in art and picture as well as developing students’ visual
expression.

KUE02 The environment and picture

The aim is to develop students’ awareness how the
environment affects them. The students should learn to
value and appreciate nature, urban environment and cultural
landscape as well as recognise their own ways of influencing.
The contents: researching the environment as a starting
point for artistic expression, studying local environmental
issues and current themes.

Biology BIE
1. Organic world

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to

be familiar with the characteristics of and
the fundamental conditions for life and know how the
phenomena of life are studied;

understand the meaning of natural diversity at
different levels of biosystems;

understand the continuity, mechanisms and
significance of evolution;

be familiar with the significance of variation,
adaptation and interspecific relationships to the development
of life;

be able to analyse the current structure of the
biosphere and interpret its development;

be familiar with the key operating principles of
ecosystems.
CORE CONTENTS
Biology as a science
 properties of and fundamental conditions for life;
 biological sciences and research methods.

Manifestations of natural diversity
 diversity of ecosystems and species;
 animal behaviour as a manifestation of diversity;
 genetic diversity.
Evolution - the development of life
 the origins of life;
 reproductive strategies and evolutionary forces;
 the origins and extinction of species;
 the biosphere today.
How does nature work?
 interaction between living and lifeless nature;
 structures and functions of ecosystems;
 properties of populations;
 interspecific relationships;
 distribution of organisms and their adaptation to their
environments.

2. Cells and heredity
OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 understand the significance of cells as the basic units
of life and identify different types of cells and their
structures;
 understand the development and significance of cell
structures and the evolution process as a whole
 command the chemical structures and functions of
cells and be able to link these to the behaviour of
individuals;
 command the processes of cell energy metabolism
and their significance;
 be familiar with the structure of genetic information
and its transfer from cell to cell and from one
generation to the next;
 know how genes regulate cell functions;
 command the main principles of the laws of
inheritance;
 know how cells are studied and command some
experimental working skills.
CORE CONTENTS
The cell as a basic unit of life
 how to study cells;
 different types of cells;
 cell structures and functions.
Cell energy metabolism
 absorption of energy;
 release of energy.
Regulation of cell functions
 the structure and functions of DNA;
 protein synthesis.
Cell reproduction
 mitosis and its significance;
 division, growth and differentiation of cells.
Basics of inheritance
 genes and alleles;
 gametes and their generation in meiosis;
 mechanisms of inheritance.
Population genetics and the synthetic theory of evolution

3. Environmental ecology

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
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 command the basics of ecology and understand the
effects of human activity on
 organic nature;
 understand the significance of biodiversity to the future of
humanity;
 perceive the reasons for and the consequences of
environmental problems in ecosystems;
 acquaint themselves with Finnish ecosystems and their
special characteristics and also familiarise themselves with
human-modified ecosystems;
 be familiar with and be able to assess methods used to
monitor the state of the
 environment and solve emerging problems;
 know how to plan and implement a small-scale research
project on the state of the
 environment and present the results;
 develop their environmental literacy, understand their
responsibility for the state of the environment and know
how to act in accordance with the principles of sustainable
development.
CORE CONTENTS
Ecological research
 consolidation of basic ecological concepts;
 the role of ecological research;
 indicators of environmental quality;
 planning and implementation of one’s own research
project.
Biodiversity and its significance
 biodiversity as a natural resource;
 endangerment and protection of species and habitats;
 reduction in biodiversity.
Ecological environmental problems, reasons for them and
potential solutions
 problems relating to material cycles;
 local environmental problems.
Vulnerability of Finnish nature
 boreal forests;
 mires;
 lakes and streams;
 the Baltic Sea.
A sustainable future
 ecologically sustainable development and individual
choices;
 built environments and urban ecology;
 ecologically sustainable production;
 opportunities provided by environmental engineering.

Geography GEE
1. The blue planet
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OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 be able to use the basic concepts of physical
geography;
 understand the phenomena arising from the
planetary nature of the globe;
 be able to describe the structures and functions of
the atmosphere, hydrosphere and lithosphere;
 understand how and why natural landscapes change
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and know how to interpret the structures, origins and
development of natural landscapes using images and
maps;
 understand the zonality of living and lifeless nature
on the globe;
 know how to apply the physiogeographical
information that they have acquired both locally and
globally.
CORE CONTENTS
Geographical thinking
 What is geography?
 geography as a natural science;
 geographical knowledge content, research methods
and the research process;
 changes in the world view and development of the
map representations.
The planetary nature of the Earth
 the origins and basic structure of the solar system;
 the Sun and its effects on the globe;
 planetary movements of the Earth and phenomena
caused by these.
The atmosphere in motion
 the structure and significance of the atmosphere;
 winds and their origins; planetary and regional winds
and local winds.
The hydrosphere in motion
 the water cycle in nature;
 the origins and distribution of rain;
 seawater movements and their significance.
Weather and climate
 the weather and weather forecasting;
 temperature and climatic zones;
 climate change.
The variable topography of the Earth
 the structure of the Earth;
 endogenous and exogenous events shaping the
Earth’s surface.
The Earth’s vegetation zones
 location and description of vegetation zones;
 conditions for and effects of human activity within
different vegetation zones.
Interpretation of natural landscapes using maps and
images

2. A common world

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 know how to use the concepts of cultural geography and
to interpret phenomena and structures related to human
activity, making use of the theories and models of cultural
geography;
 be familiar with different cultures and be able to assess
factors that have contributed to their development;
 be able to analyse population trends and settlement
characteristics in different regions of the world and the
causes and effects of urbanisation;
 be able to assess the effects of opportunities provided by
natural resources and the environment on human activity
in different regions and understand the significance of
ecologically and economically sustainable development;
 be familiar with the objectives of regional planning and its

means to influence;
 be familiar with the different manifestations of differences
in development;
 be able to assess people’s well-being, the state of
the environment and culturally and socially sustainable
development today and in the future in the different regions
of the world.
CORE CONTENTS
The essence and roles of cultural geography
 approaches and perspectives;
 geographical perception and mind-maps;
 perception of places and regional identity.
Population and settlement
 population trends and population growth;
 regional distribution of settlements, migration trends and
urbanisation;
 cultures and cultural changes as well as minority cultures.
Natural resources
 classification and supply.
Primary production and the environment
 food production and supply; sustainable agriculture and
fishery;
 different forms of agriculture;
 forests as a natural resource and sustainable forestry.
Industry and energy
 raw materials and sources of energy;
 location of industry;
 principles of sustainable industry and energy economy.
Mobility and interaction
 transport systems;
 tourism and its significance in different regions;
 world trade;
 the phenomenon of regional spread – geographical
diffusion.
The regional structure of human activity
 cores and peripheries;
 land use in rural and urban areas;
 centres and spheres of influence;
 interpretation of cultural landscapes using maps and
pictures.
Development control and sustainable development
 regional planning and principles of participatory planning;
 differences in development on different geographical
levels;
 international co-operation;
 globalisation.

understanding contemporary and historical periods, the
learner is guided to a greater understanding of culture and its
developmental processes and how to approach material with
a critical awareness.

AIMS

The aims of the national curriculum courses are that
students should be able to:
 describe the main lines of Finnish and world history and
their significant events.
 identify the context of historical trends and see them as
starting points for new trends
 analyze historical data and evaluate it in the context of
a variety of viewpoints and interpretations
 develop an appreciation of the value of democracy and
human rights and become an active and responsible citizen.

HIE 1 Man, Environment, and Culture

This course takes an overview of the interaction between
man and environment and of the development of cultural
environment from prehistoric time to present day.
Content
 Prehistory – the era of hunting culture: the development
phases of human; the lifestyle of collectors and hunters
 Agriculture and the changes it made: the division of
labour and the rise of culture; the cultures of the great river
valleys
 The economic zone of The Mediterranean Sea in the
ancient time: The Greek economy; Rome – a city with a million inhabitants and the empire; slavery and the techniques
of ancient time
 The economic and social structure of the Middle Ages:
feudalism; population in the Middle Ages, trade and city
 Explorations: causes and consequences; the rise of
global economy
 Industrialisation: The technical innovation and the first
wave of machine industry; changes in the division of labour
between man and woman; changes in society and environment; changes in the city structure
 Global consumer society: the distribution of natural
resources and markets; mass production and consumer society; socialist planned economy; the formation of the Third
World; the boundaries of economic growth and emerging
challenges

HIE 2 European Man

History HIE

History courses are intended to provide students with the
knowledge and skills to understand the features of different
historical periods, the problems of our own age and the processes of change; and for the learner to develop an informed
view of the international world as it is today. History is a
creative subject developing our sense of identity at individual, national and European levels. The task of the subject
is to help learners develop a sense of responsibility when

This course takes an overview of the development of
European culture, science and political ideas from antiquity
to the present day.
Content
 Antiquity: Democracy and Culture
 The Medieval World: World view and tradition; Religion
and culture
 Rupture and the Modern World: Renaissance and Reformation; Absolutism and Counter-Reformation; The scientific
world view
 The Enlightenment; Philosophy and its affects on civil
society; The legacy of the American and French Revolutions.
 The Age of Ideology: Nationalism and Liberalism, Trends
in Art; The Scientific Challenge to Religion; The Bourgeois
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Century
 The Contemporary World: Mass Culture and the Networked Society

HIE 3 International Relations

This course looks at international relations from the end
of the nineteenth century onwards. Themes covered include
ideological and economic competition and the rise of totalitarianism. Contemporary international relations are reviewed in
the context of globalization and the
terrorist threat to civil society.
Content
 Aspirations of Imperialism: Weltpolitik; Theory and
practice of Imperialism; Consequences of the First World
War.
 The Inter War Period and Second World War: The rise of
dictatorship and the crisis of European Democracies.
 Cold War: Theories and ideologies underpinning Cold
War Practices; Cold War Crises; The German dimension; The
role of China.
 Age of Uncertainty: The post Soviet World; The Developing World; Terrorism

HIE 4 Finnish History

This course looks at Finnish History from the start of the
Nineteenth Century onwards; the focus of the course is on
Political History
.
Content
 The Swedish Legacy
 The Russian Takeover: Autonomous Grand-Duchy
 The Birth of Finnish Nationalism: Men and ideas
 Economic and Social cleavages: Economic Independence and Industrialization; The role of the Gentry; Russification
 The Path to Independence: Independence, Civil-War;
Constitutional options
 From a Dual to Unified Society: The rise of the extreme
right; Rising standards of living consumer society
 World War Two and Reconstruction: War and reconstruction; Foreign policy changes
 The Construction of the Welfare State: Cultural and
social changes of the 1960s and 1970s.
 Finland in a Changed International Context: Finland and
globalization

Psychology PSE
1. Mental activity, learning and interaction

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 acquaint themselves with psychology as a science and
with its applications in different areas of society;
 understand different methods to study and explain
human behaviour;
 be aware of the key themes of psychology, such as
emotion, motivation and cognitive functions, and be able
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to observe and reflect on human behaviour on the basis of
concepts describing these;
 understand learning processes on the basis of
psychological knowledge and be able to reflect on their own
studies by means of such knowledge;
 know how to apply socio-psychological knowledge when
examining social interaction and understand themselves as
members of groups.
CORE CONTENTS
 psychology as a science: research areas and
applications of psychology, formation of psychological
knowledge, key approaches to explaining psychological
phenomena;
 the nature of mental activity: basic psychological
concepts; psychological, biological and social factors that
influence behaviour;
 the basics of the psychology of learning and its
applications;
 the basics of social psychology, such as group
dynamics, roles and norms.

2. Human psychological development

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 understand the psychological, biological and social
factors that form the basis for individual psychological
development and the interdependencies between these
factors;
 be aware of the key theories of developmental
psychology and know how to apply knowledge of
developmental psychology in their own lives;
 understand that an individual’s psychological
development continues in diverse forms throughout life;
 understand problems that may emerge in an individual’s
development and realise that it is possible to influence
development;
 understand different types of methods used to study
psychological development.
CORE CONTENTS
 individual psychological development at different stages
of life;
 different areas of psychological development in the light
of theories of developmental psychology;
 connections between psychological development and
biological factors, such as genes and development of the
nervous system;
 the role of social interaction and culture in human
psychological development;
 problems in psychological development and how to
influence these;
 research into psychological development.

3. Foundations of human information processing

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 understand the functional principles of basic cognitive
processes, such as attention, perception and memory;
 understand how activity levels are regulated and its
significance to human well-being;
 understand the basic structural and functional principles
of the nervous system and the connections between these

and basic cognitive functions;
 know different types of methods used to study basic
cognitive processes and the functions of the nervous system.
CORE CONTENTS
 basic cognitive processes;
 regulation of activity level; sleep and dreaming;
 the structure of the nervous system, functions of neurons
and neural networks and their connection to psychological
functions;
 cognitive disorders, brain damage and relevant
rehabilitation methods;
 research into and applications of cognitive psychology
and neuropsychology.

Physics FYE
Aims

1. Develop abilities and skills that are relevant to the study
and practice of physics
2. Develop attitudes relevant to science such as a concern for
accuracy and precision, objectivity; integrity;
initiative and inventiveness.
3. Stimulate interest in, and care for, the environment in
relation to the environmental impact of Physics and its
applications.
4. Promote an awareness
a. that the study and practice of Physics are co-operative and
cumulative activities, and are subject to social,
economic, technological, ethical and cultural influences and
limitations;
b. that the implications of Physics may be both beneficial
and detrimental to the individual, the community
and the environment;

1. Physics as a natural science

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 satisfy their need for knowledge and understanding and
receive influences that will arouse and intensify their interest
in physics;
 acquaint themselves with basic concepts related to
the structures of matter and the universe and be able to
structure their understanding of the basic building blocks
and phenomena of nature by means of the concepts and
principles of physics;
 understand how knowledge is built up in the natural
sciences through experimentation and related modelling;
 plan and implement simple scientific experiments and
be capable of interpreting and assessing empirical results
and presenting these to others;
 interpret and model the results of experimental work in
graphical form;
 use information and communications technologies in
support of their studies.
CORE CONTENTS
 significance of physics at different stages of history and
today;
 structures of and basic interactions between matter and
the universe;
 absorption and release of energy, in particular radiation,

in natural and artificial processes;
 experimentation and modelling as the foundation for
building up physical knowledge; measurements, presentation
of results and assessment of their reliability;
 force as a cause of changes in motion;
 basic concepts required to describe motion and
graphical representation of motion.

2. Heat

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 be familiar with heat-related phenomena;
 examine phenomena relating to the thermodynamic
state of matter or to the main laws of thermodynamics;
 obtain capabilities to participate in critical discussions
and decision-making processes concerning the environment
and technology.
CORE CONTENTS
 changes of state in gases and thermal expansion;
 pressure, hydrostatic pressure;
 heating and cooling of bodies; phase transitions and
thermal energy;
 mechanical energy, work, power and efficiency;
 the main laws of thermodynamics; internal energy;
 energy resources.

3. Waves

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 form an overview of periodic phenomena in nature and
familiarise themselves with the key principles that explain
these;
 familiarise themselves with the basics of vibrations
and waves by examining mechanical vibration, sound or
electromagnetic waves.
CORE CONTENTS
 harmonic forces and vibrations;
 generation and propagation of waves;
 interference, diffraction and polarisation of waves;
 reflection, refraction and total reflection;
 light, mirrors and lenses;
 sound, health effects of noise and protection against
loud sounds.

4. Laws of motion

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 understand phenomena related to motion and process
models explaining these;
 examine phenomena related to translational motion
experimentally and use these to
demonstrate Newton’s laws;
 understand the significance of conservation laws in
physics.
CORE CONTENTS
 motion models and Newton’s laws;
 action-at-a-distance and contact forces, in particular
forces resisting motion; buoyancy;
 conservation of momentum and impulse;
 kinetic and potential energy and the principle of work;
 vibration energy.
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Chemistry KEE
1. The chemistry of man and of the living environment
OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
• obtain an overview of chemistry, its possibilities and
significance;
• consolidate their understanding of previously learnt
basics of chemistry in connection with topics dealt
with on the course;
• describe structures, properties and reactions of organic compounds and understand the significance of
these to people and living environments;
• be familiar with different mixtures and with concepts
relating to these;
• develop the capabilities that they need to present
and discuss information;
• learn experimental skills and to critically acquire and
process information;
• know how to examine the properties and reactions of
organic compounds experimentally,
• be familiar with separation and identification methods and know how to prepare solutions.

CORE CONTENTS
• groups of organic compounds, such as hydrocarbons,
organic oxygen compounds, organic nitrogen compounds, and their properties and applications;
• chemical bonds and the polarity of organic compounds;
• different types of mixtures, amounts of substances;
proportions;
• redox reactions of organic compounds and proton
transfer reactions.

Religion RSE
1. Nature and significance of religion

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 understand the nature of religion as a phenomenon
and be familiar with the characteristics of the Bible as a
representative of sacred literature;
 understand the universal nature of religion, approaches to religious questions and integration of religion into
culture and society;
 obtain material and conceptual tools to structure their
own philosophy of the world;
 be familiar with the influence of the Bible on Western
culture and biblical research as part of religious research;
 learn to respect people of different convictions
through understanding the meaning of sanctity.
CORE CONTENTS
 definition of and research into religion;
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 fundamental questions of religion;
 religion in a community and individual experience of
it;





the Bible as sacred literature;
an overview of the origins and content of the Bible;
different ways of studying and interpreting the Bible;
effects of the Bible on the world view and culture.

Human life and ethics (UE3)

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 be able to pose ethical questions and understand the
significance of questions of life and ethical reflection;
 obtain conceptual tools to examine ethical questions;
 understand that they make moral choices every day
and know that they are responsiblefor their own decisions;
 obtain basic knowledge of the questions of human
life and current ethical themes and be able to link these to
approaches that are central in terms of religion;
 understand the relationship between the Bible and
ethics and questions of life;
 understand the connection between Christianity and
ethics, in particular the core content of Lutheran ethics and
some theological grounds underlying the ethical positions
taken by Churches.
CORE CONTENTS
 the fundamental questions of human life: the meaning
of life, suffering, death;
 the Christian conceptions of God, humanity, nature and
salvation;
 the concepts of good and evil;
 Christian ethics and ethical theories;
 questions of individual ethics;
 questions of social ethics.

Business Studies
BSE
BSE01 Business and Environment

This course covers:
 the need for and nature of business activity.

business and economic structure. How different
political systems may effect a country’s economic activity.

how the size a business creates advantages and
disadvantages.

business strategy. How companies may have different goals and strategies at different stages of their lifespan.
How companies make decisions and the constraints on their
decision making process.

stakeholders. How many groups are concerned
about a company’s activity.

cooperate culture and strategy.

BSE02 The Basics of Marketing

This course covers:

the nature and definition of the market and the role
of marketing

the marketing mix; product, price, distribution, promotion and packaging. How company must consider all of
these issues when marketing a product or service, and how a
change in any one can affect the success of a product.

market and competitor analysis. How a market can
be segmented. The affects of segmentation and strategies
such as niche or mass marketing

supply and demand, the affect on price and price
elasticity

product portfolio planning and the product life
cycle.

BSE03 Accounting and Finance

This course will be useful to anyone who ever wants to
invest money in a company or buy its shares. This course
covers:

how businesses get many to finance their business

the importance of accounting in business.

understanding published accounts, that include the
balance sheet and the profit and loss accounts

investment appraisal. How companies decide
where to invest their money.

the importance of managing cash flow

BSE04 People in Organisations

This course covers:

how companies are organised and structured,
including issues such as delegation, responsibility, authority
and the chain of command

motivation, leadership and management. Psychological theories and techniques for motivating employees.

definitions and functions of management

human resource management

BSE05 Operations Management


the nature of production. What factors influence a
company when it decides where to locate its facilities either
regionally or internationally.

organising production, production methods.

strategies concerning the level of stock a company
keeps.

operational efficiency and issues such as economies of scale and lean production.

how companies manage and assure the quality of
their products or services.

Mathematics
The aims are to enable students to:
 develop their mathematical knowledge and skills in a
way which encourages confidence and provides satisfaction
and enjoyment;
 develop an understanding of mathematical principles
and an appreciation of mathematics as a logical and cohe-

rent subject;
 acquire a range of mathematical skills, particularly
those which will enable them to use applications of mathematics in the context of everyday situations and of other
subjects they may be studying;
 develop the ability to analyse problems logically,
recognise when and how a situation may be represented
mathematically, identify and interpret relevant factors and,
where necessary, select an appropriate mathematical method
to solve the problem;
 use mathematics as a means of communication with
emphasis on the use of clear expression;
 acquire the mathematical background necessary for
further study in this or related subjects.

1. Expressions and equations

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to

gain practice in using mathematics to solve everyday problems and learn to trust their own mathematical
abilities;

understand the concepts of linear dependence,
proportionality and the quadratic

polynomial function;

consolidate their equation-solving skills and learn to
solve quadratic equations; 130
CORE CONTENTS
• linear dependence and proportionality between quantities;
 converting word problems into equations;
 solving equations graphically and algebraically;
 interpreting and assessing solutions;
 quadratic polynomial functions and solving quadratic
equations.

2. Geometry

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 gain practice in making observations and drawing
conclusions about the geometrical properties of figures and
bodies;
 reinforce their skills in drawing plane figures and threedimensional bodies;
 know how to solve practical problems using geometry.
CORE CONTENTS
 similarity of figures;
 right-angled triangle trigonometry;
 Pythagoras’ theorem;
 determining areas and volumes of figures and bodies;
 use of geometrical methods in the co-ordinate system.

3. Mathematical models I

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 perceive regularities in and dependencies between realworld phenomena and describe these using mathematical
models;
 learn to assess the quality and practicability of different
methods.
CORE CONTENTS
 applying linear and exponential models;
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 solving power equations;
 solving exponential equations using logarithms.

4. Mathematical analysis

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 examine the rate of change of a function using graphical and numerical methods;
 understand the concept of the derivative as a measure
of the rate of change;
 know how to examine the behaviour of a polynomial
function by means of the derivative;
 learn to determine the maximum and minimum of a
polynomial function in connection with applications.

5. Statistics and probability

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 gain practice in processing and interpreting statistical
material;
 acquaint themselves with the use of calculators and
computers to assist with statistical exercises;
 familiarise themselves with the basics of the probability
theory.
CORE CONTENTS
 determining the parameters of continuous and discrete
statistical distributions;
 normal distribution and standardisation of distributions;
 combinatorics;
 the concept of probability;
 use of rules for calculating probabilities and of the
models illustrating these.

6. Mathematical models II

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 strengthen and complement their equation-solving
skills;
 know how to solve linear programming problems relating to practical situations;
 understand the concept of the number sequence;
 know how to solve practical problems by means of
arithmetic and geometric
progressions and sums.
CORE CONTENTS
 linear equations with two variables;
 solving pairs of linear equations;
 solving inequalities with two variables graphically;
 linear programming;
 number sequences;
 arithmetic and geometric progressions and sums.

Thinking Skills
The aims of the Thinking Skills syllabus are:
 To provide students with a specific and transferable set of
skills for solving problems, critical thinking and reasoning.

88

opetussuunnitelma
2 0 1 5 | 2 0 1 6

To encourage students to apply these skills to realistic
scenarios.
 To develop students’ abilities to understand and engage
confidently in argument and reasoning.


THE01 Introduction to Thinking Skills
Students will
select and process data:
 Extract relevant data
 Process data
Find methods and procedures:
 Find procedures for solving problems
 Search for solutions
Identify relationships and hypotheses:
 Identify similar data
 Suggest hypotheses for variations
 Engage in spatial reasoning

THE02 Thinking skills II

Formal logical reasoning
Informal logical reasoning
 Argument analysis
 Lateral thinking
 Logical puzzles
 Critical evaluation of complex texts - news, articles, and
scientific reports




Health Studies
1. Foundations of health (TE1)

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 be familiar with factors influencing physical, mental and
social working and functional abilities and occupational and
other areas of safety, being able to assess the presence of
these in their own lifestyles and environments;
 be aware of the significance of preventing national and
the most common communicable diseases from the perspectives of individuals and society and learn to consider the
decisions taken in society in relation to prevention of such
diseases;
 recognise factors that influence the emergence of health
differences;
 know how to acquire, use and assess information about
health and diseases and be able to reflect on different phenomena related to health culture and technological developments from the perspective of health;
 be familiar with key health and social welfare services.
CORE CONTENTS
 factors influencing working and functional abilities and safety: nutrition, sleep, rest and stress, health-related exercise,
mental health, social support, well-being at work, occupational safety, safety at home and in leisure time, environmental
health;
 sexual health, the couple relationship, family and the
social legacy of previous generations;
 national diseases and the most common communicable

diseases, including relevant risk and protective factors, and
measures to influence these;
 self-care of diseases and injuries, first aid and seeking
help;
 global health differences, factors influencing health differences;
 methods to acquire health information and critical interpretation of health-related communication, advertising and
marketing; use of health care and social welfare services,
civic activities in the field of public health.

2. Young people, health and everyday life (TE2)

The course will elaborate on the objectives of the compulsory
course in terms of young people’s everyday health habits and
means of coping. Various cultural, psychological and social
phenomena that explain health problems will be examined
through different themes together with interpretations of
such phenomena. In addition, students will reflect on their
perceptions of themselves and other people on physical,
mental and social levels. Particular emphasis will be placed
on responsibility for maintaining one’s own health. Course
work will place emphasis on value discussions, individual
and group exercises, role-play and practice of social skills
along with methods that develop discussion and argumentation skills.
OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to
 learn to examine their own lives from the perspectives of
adulthood and parenthood;
 be able to reflect on and examine values and evaluations
relating to health and illness;
 be able to justify their own choices from the perspective
of health and assess the significance of lifestyles and environmental choices to health and well-being;
 be able to describe phenomena explaining perception of
health and health problems and different interpretations of
these.
CORE CONTENTS
 self-knowledge, growing up, significance of social support
in families and local communities;
 preparation for parenthood and family life;
 joy of life, maintenance of mental health and mental and
physical resources, facing depression and crises;
 health-related, cultural and social meanings of nutrition;
weight control, health-related exercise and eating disorders;
 physical and mental safety, non-violent communication;
 sexual health;
 introduction to cultural, psychological and social phenomena that explain health problems and their interpretations,
including perception of meaningful life, body image/bodiliness, pleasure and present-day dependencies;
 smoking, alcohol and narcotics from individual, community, society and global perspectives.

Engees-courses and the corresponding
courses in the Finnish curriculum
Code 		
		

The corresponding course
in the Finnish curriculum

ENGLISH LANGUAGE
ENE01		
ENA01		
ENE02 		
ENA02
ENE03		
ENA03
ENE04		
ENA04
ENE05		
ENA05
ENE06		
ENA06
ENE07		
ENA07
ENE08		
ENA08
HISTORY
HYE01		
HIS01
HYE02		
HIS02
HYE03		
HIS03
HYE04		
HIS07
HYE05		HIS08					
HYE06		
HIS06
PSYCHOLOGY
PSE01		
PSE02 		
PSE03		
PSE04		
PSE05		
PSE06		

PSY01
PSY02
PSY03
PSY04
PSY05
PSY06

THINKING SKILLS
THI01		
FIL01
THI02		
FIL02
BIOLOGY
BIE01		
BIE02		
BIE03		

BIO01
BIO02
BIO03

GEOGRAPHY
GEE01		
GEE02		

GEO01
GEO02

PHYSICS
FYE01		
FYE02		
FYE03		
FYE04		
FYE05		
FYE06		
FYE07		
FYE08		

FYS01
FYS02
FYS03
FYS04
FYS05
FYS06
FYS07
FYS08

MATHEMATICS
MAE01		
MAE02 		
MAE03		
MAE04		

MAB01
MAB02
MAB03
MAB04
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MAE05		
MAE06		

MAB05
MAB06

4. Human biology
5. Biotechnology

RELIGION
RSE01		
RSE03		

USE01
RSE03

SPECIALISATION COURSES
3. A world of hazards
4. Regional studies

ART AND DESIGN
KUE01 		
KUV01
KUE02		
KUV02
MUSIC
MUE01		
MUE02		

MUS01
MUS02

HEALTH STUDIES
TEE1 		
TER01
TEE02		
TER02
TEE03		
TER03
STUDENT COUNSELLING
OPE1 Voluntary work
BUSINESS STUDIES
BSE01 Business and Environment
BSE02 The Basics of Marketing
BSE03 Accounting and Finance
BSE04 People in Organisations
BSE05 Operations Management

Geography GEE

Chemistry KEE

COMPULSORY COURSES
1. The chemistry of man and of the living environment
SPECIALISATION COURSES
2. The microworld of chemistry
3. Reactions and energy
4. Metals and materials
5. Reactions and equilibrium

Evangelical-Lutheran religion REE
COMPULSORY COURSES
1. Nature and significance of religion
2. The Church, culture and society
3. Human life and ethics
SPECIALISATION COURSES
4. Worlds of religions
5. What do Finns believe in?

History HIE

SPECIALISATION COURSES
5. Finland from prehistoric times to autonomy
6. Meeting of cultures

Social studies YHE

COMPULSORY COURSES

More translations
of the course titles

SPECIALISATION COURSES
3. Citizens and law
4. Europeanism and the European Union

Psychology PSE

Advanced Mathematics Maae

SPECIALISATION COURSES
4. Motivation, emotions and higher-level cognitive activity
5. Personality and mental health

1. Functions and equations

Visual Arts KUE

COMPULSORY COURSES
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1. Politics and society
2. Economics

2. Polynomical functions
3. Geometry
4. Analytical Geometry
5. Vectors
6. Probability and statistics
7. The derivative
8. Radical and logarithmic functions
9. Trigonometric functions and number sequences
10. Integral calculus
SPECIALISATION COURSES
11. Number theory and logic
12. Numerical and algebraic methods
13. Advanced differential and integral calculus

SPECIALISATION COURSES
3. The media and visual messages
4. From images in art to personal images
5. Contemporary art workshop

Biology BIE

Health Education TEE

SPECIALISATION COURSES
3. Environmental ecology
opetussuunnitelma
2 0 1 5 | 2 0 1 6

Physical education

COMPULSORY COURSES
1. Skill and condition
2. Individual and group training
SPECIALISATION COURSES
3. Recreational exercise
4. Training together
5. Fitness exercise

SPECIALISATION COURSES
3. Health and research

Educational and vocational guidance

COMPULSORY COURSES
1. Education, work and the future
SPECIALISATION COURSES
2. Studies, working life and career choice

opetussuunnitelma
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Seinäjoen lukion aikuislinja
Aikuislukio on erityisesti aikuisille tarkoitettu oppimiskeskus. Se on osa avointa aikuiskoulutusjärjestelmää, joka
tarjoaa pääsääntöisesti yli 18-vuotiaille monipuolisia mahdollisuuksia perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä kehittyvän yhteiskunnan kannalta tärkeiden tietojen ja taitojen
hankkimiseen. Aikuislukio pyrkii toiminnassaan kehittämään
opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia sekä vahvistamaan heidän
itsetuntoaan ja kykyään hallita omaa elämäänsä. Aikuislukio
pyrkii myös kannustamaan opiskelijoita jatko-opintoihin ja
elinikäiseen oppimiseen.

todistuksen opinnoistaan siirtyessään johonkin muuhun
oppilaitokseen.

Seinäjoen lukion aikuislinjan antama opetus on ensisijaisesti tutkintotavoitteista yleissivistävää opetusta. Opiskelijoille tarjotaan aikuislukion valtakunnallisen tuntijaon mukaisten
pakollisten kurssien lisäksi myös syventäviä ja soveltavia
kursseja. Aikuislukion opiskelijat voivat suorittaa lukion
koko oppimäärän ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Lukion aikuislinjalla suoritetut opinnot vastaavat päivälukiossa
suoritettuja opintoja.

Seinäjoen lukion aikuislinjan lukuvuosi pyrkii noudattamaan päivälinjan jaksotusta. Myös kesäopetusta voidaan
järjestää.
Yksi kurssi opiskellaan yleensä yhden jakson aikana.
Joitakin kursseja on kuitenkin tarkoituksenmukaista jakaa
useammankin jakson ajalle. Työsuunnitelmassa määrätään
vuosittain lukuvuoden työpäivistä ja mahdollisista poikkeavista opetusjärjestelyistä.

Seinäjoen lukion aikuislinjalla opiskelijat voivat opiskella
myös yksittäisiä lukion oppiaineita tai niiden kursseja samoin
kuin avoimen yliopiston kursseja yhteistyössä Tampereen
yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa.
Seinäjoen lukion aikuislinjan tavoitteena on järjestää
opiskelu niin, että opiskelijat voivat opiskella työn tai muun
toiminnan ohessa. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa
kursseja myös itsenäisesti opiskellen. Seinäjoen lukion aikuislinjalla tarjotaan kursseja myös etäopetuksena.
Seinäjoen lukion aikuislinja on mukana Opinlakeus-koulutusyhteistyössä ja pyrkii toiminnassaan huomioimaan myös
muiden yhteistyössä mukana olevien toisen asteen oppilaitosten tarpeet. Aikuislinjan opiskelijoilla on oikeus lukea
hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritettuja opintoja,
jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöltään aikuislukion
opetussuunnitelman mukaisia.

Opetusjärjestelyt

Seinäjoen lukion aikuislinja on kurssimuotoinen. Eri oppiaineiden opinnot jakautuvat kursseihin, jotka ovat keskimäärin 28 oppitunnin pituisia. Eri oppiaineissa on eri määrä
kursseja. Ainekohtaiset kurssimäärät selviävät tuntijaosta.
Osa oppimäärän kursseista on opiskelijalle pakollisia ja osa
valinnaisia. Valinnaisista kursseista osa on oppimäärän syventäviä jatkokursseja. Oppitunnin pituus on 40 minuuttia.

Nelipäiväisyys

Seinäjoen lukion aikuislinjalla noudatetaan nelipäiväistä
työjärjestystä. Normaalisti opetusta järjestetään maanantai- torstai-iltaisin klo 15.10 - 20.15. Kuitenkin kokeita,
valinnaiskursseja ja tilapäisesti muutakin opetusta voidaan
järjestää perjantai-iltaisin.

Jaksotus

Etäopetus

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Seinäjoen lukion
aikuislinjalla lukion koko oppimäärä tai eri oppiaineiden erillisiä kursseja etäopiskeluna. Etäopiskelu koostuu muutamista
lähiopetustunneista, joiden aikana opettaja opettaa kurssin
keskeisimmät asiat, sekä lähiopetustuntien välillä annetusta
ohjauksesta (tutoroinnista) ja opiskelijan omasta itsenäisestä
työskentelystä. Tutoroiva opettaja on yhteydessä opiskelijoihin sähköisten viestimien avulla tai muulla tavalla antaen
ohjeita, tehtäviä ja palautetta. Opettaja opastaa opiskelijaa
myös oppi- ja harjoituskirjojen, internetin kautta saatavien
opiskelumateriaalien sekä muun materiaalin käyttöön. Etäopiskeluna opiskellun kurssin lopussa on kirjallinen koe.

Muualla suoritettujen opintojen
hyväksiluku

Seinäjoen lukion aikuislinjan opiskelijan muussa oppilaitoksessa, yliopistossa tai ulkomailla suorittamat opinnot
voidaan hyväksyä joko korvaamaan jotakin lukion oppiaineen
kurssia, mikäli opinnot tavoitteiltaan vastaavat korvattavia
lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja, tai soveltavan
kurssin suoritukseksi.

Aineopiskelijat

Lukion aikuislinjalla voi opiskella myös peruskoulun tai
lukion eri aineiden oppimääriä tai yksittäisiä kursseja.

Aikuislinja on luokaton. Oppiaineiden kurssit eivät ole sidottuja vuosiluokkiin. Opiskelijan koko lukioajan vähimmäiskurssimäärä on 44. Enimmäiskurssimäärää ei ole. Opiskelija
voi sisällyttää opinto-ohjelmaansa kursseja myös muista
oppilaitoksista.
Suoritettuaan tuntijaon mukaisen koko oppimäärän,
opiskelija saa päättötodistuksen päättäessään opinnot tai
opetussuunnitelma
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Aikuislinjan
aihekokonaisuudet
Valtakunnallisesti määritellyt aihekokonaisuudet ovat
yhteiskunnallisesti merkittäviä koulutushaasteita. Samalla ne
ovat ajankohtaisia arvokannanottoja. Käytännössä aihekokonaisuudet ovat oppilaitoksen toimintakulttuuria jäsentäviä toimintaperiaatteita ja oppiainerajat ylittäviä, opetusta
eheyttäviä painotuksia.
Kaikkia aihekokonaisuuksia yhdistävinä tavoitteina on,
että opiskelija osaa
 havainnoida ja analysoida nykyajan ilmiöitä ja toimintaympäristö
 esittää perusteltuja käsityksiä tavoiteltavasta tulevaisuudesta
 arvioida omaa elämäntapaansa ja vallitsevia suuntauksia tulevaisuusnäkökulmasta
 tehdä valintoja ja toimia tavoiteltavana pitämänsä
tulevaisuuden puolesta.
Kaikille aikuisten perusopetusta ja lukiokoulutusta antaville oppilaitoksille yhteisiä aihekokonaisuuksia ovat
 aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys
 kestävä kehitys ja hyvinvointi
 kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus
 teknologia ja yhteiskunta
 viestintä- ja mediaosaaminen.

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

Aihekokonaisuuden tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita aktiivisiksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Se merkitsee osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnan
eri alueilla poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen toimintaan sekä kulttuurielämään. Toimintatasot ovat paikallinen,
valtakunnallinen, eurooppalainen ja globaali.
Tavoitteena on, että opiskelija
 syventää ymmärtämystään demokraattisen yhteiskunnan toimintaperiaatteista ja ihmisoikeuksien tuntemustaan
 osaa muodostaa oman mielipiteensä ja perustellen
keskustella siitä kunnioittaen muiden mielipiteitä
 osaa osallistua päätöksentekoon yhteisödynamiikkaa
kehittävällä tavalla
 omaksuu aloitteellisuuden ja yritteliäisyyden toimintatavakseen
 tuntee yrittäjyyden mahdollisuuksia ja toimintaperiaatteita
 tuntee yhteiskunnan tärkeimmät osallistumisjärjestelmät sekä osaa toimia niissä.
Aihekokonaisuus kannustaa opiskelijoita ilmaisemaan
omia kantojaan, osallistumaan ja vaikuttamaan. Oppilaitoksen oman aktiivisen toiminnan ja oppilaskuntatoiminnan
lisäksi tällaista opiskeluympäristöä voidaan kehittää yhteistyössä muiden yhteiskunnan organisaatioiden, erilaisten
järjestöjen ja yritysten kanssa.

Kestävä kehitys ja hyvinvointi

Aihekokonaisuuden tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden sitoutumista kestävän kehityksen edistämiseen sekä
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työhön hyvinvoinnin turvaamiseksi perheessä, lähiyhteisöissä
ja yhteiskunnassa.
Tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee perusasiat kestävän kehityksen ekologisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta
sekä ymmärtää, että vasta niiden samanaikainen toteuttaminen tekee kehityksestä kestävän
 osaa mitata, arvioida ja analysoida eri tavoin sosiaalisessa ja rakennetussa ympäristössä sekä luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia
n ymmärtää, millainen on sosiaalista pääomaansa vahvistava yhteisö ja yhteiskunta, kestävä elämäntapa, luontoa
pilaamaton ja ekotehokas tuotanto ja yhdyskunta sekä luontoperustastaan ylisukupolvisesti huolehtiva kulttuuri
 osaa ja tahtoo toimia kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin puolesta omassa arjessaan, opiskelijana, kuluttajana ja
kansalaisena.
Rohkaistuakseen aktiiviseksi kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin edistäjäksi opiskelija tarvitsee tietoa ja kokemuksia
siitä, että hänen omilla eettisillä, käytännöllisillä, taloudellisilla, yhteiskunnallisilla ja ammatillisilla valinnoillaan
on merkitystä. Opetuksen lisäksi kestävään elämäntapaan
kannustavat oppilaitoksen mahdollinen oma ympäristöohjelma tai kestävän kehityksen ohjelma sekä näitä näkökohtia
korostava toimintakulttuuri.

Kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus

Aikuisten perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävän
oppilaitoksen tulee tarjota opiskelijalle mahdollisuuksia
rakentaa omaa kulttuuri-identiteettiään ja oppia monikulttuurisen työyhteisön aktiiviseksi toimijaksi. Koulutuksen tulee
lisätä opiskelijoiden kulttuurien tuntemusta, joka luo perustan kulttuurien välisen toiminnan taidolle ja mahdollisuudelle
menestyä kansainvälisessä yhteistyössä.
Tavoitteena on, että opiskelija
 tulee tietoiseksi omasta kulttuuri-identiteetistään ja hän
tietää, mihin kulttuuriseen ryhmään hän tahtoo kuulua
 osaa toimia oman kulttuuriperintönsä siirtäjänä ja
kulttuurinsa tulkkina
 arvostaa kulttuureiden monimuotoisuutta elämän rikkautena ja luovuuden lähteenä
 osaa ja tahtoo kommunikoida rakentavasti kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa
 pyrkii toimimaan aktiivisesti keskinäiseen kunnioittamiseen perustuvan monikulttuurisen yhteiskunnan rakentamiseksi.
Opiskelijoita kannustetaan syventämään ja rikastuttamaan kulttuuri-identiteettiään sekä osallistumaan luovasti
monikulttuuriseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen
yhteistyöhön. Maahanmuuttajaopiskelijoita ja muita kulttuuritaustaltaan enemmistöstä poikkeavia opiskelijoita tulee
tukea heidän kasvussaan omaan ja suomalaiseen kulttuuriidentiteettiin.

Teknologia ja yhteiskunta

Teknologian kehittämisen lähtökohtana on ihmisen tarve
parantaa elämänsä laatua ja helpottaa elämäänsä työ- ja
vapaa-aikanaan. Teknologian perustana on luonnon lainalaisuuksien tunteminen. Opetuksessa korostetaan teknologian
ja yhteiskunnan kehittymisen vuorovaikutteisuutta.

Tavoitteena on, että opiskelija
 osaa käyttää luonnontieteellistä ja muiden tieteenalojen
tuottamaa tietoa pohtiessaan teknologian kehittämismahdollisuuksia
 osaa käyttää teknologiaa järkevästi
 osaa arvioida teknologian kehittämistä ohjaavia eettisiä,
taloudellisia sekä hyvinvointi- ja tasa-arvonäkökohtia sekä
ottaa perustellen kantaa teknologisiin vaihtoehtoihin
 ymmärtää teknologian ja talouden vuorovaikutusta
sekä osaa arvioida teknologisten vaihtoehtojen vaikutusta
työn sisältöön, työllisyyteen, elämäntapaan, yhteiskuntaan ja
ympäristön tilaan.
Aihekokonaisuuden tulee ohjata opiskelijaa pohtimaan
teknologian kehittämistä suhteessa yhteiskunnallisiin muutoksiin historiallisista, ajankohtaisista ja tulevaisuuden näkökulmista. Häntä kannustetaan ottamaan kantaa teknologian
kehittämiseen ja osallistumaan yksilönä ja kansalaisyhteiskunnan jäsenenä sitä koskevaan päätöksentekoon.
Aihekokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä konkretisoidaan
tutustumalla eri alojen teknologioihin. Näitä aloja ovat esimerkiksi tieto- ja viestintä, hyvinvointi ja terveys, muotoilu,
musiikki, ympäristönsuojelu, energiantuotanto, liikenne sekä
maa- ja metsätalous.

Viestintä- ja mediaosaaminen

Opetuksen tulee tarjota opiskelijalle opetusta ja toimintamuotoja, joiden avulla hän syventää ymmärrystään median
keskeisestä asemasta ja merkityksestä kulttuurissamme.
Opetuksen tulee myös vahvistaa opiskelijan aktiivista suhdetta mediaan, valmiutta vuorovaikutukseen sekä yhteistyötä
paikallisen/alueellisen median kanssa. Opiskelijaa ohjataan
tunnistamaan mediavaikutuksia sekä median roolia viihdyttäjänä ja elämysten antajana, tiedon välittäjänä, käyttäytymismallien ja yhteisöllisyyden kokemusten tarjoajana sekä
maailman- ja minäkuvan muokkaajana. Opiskelija oppii
huolehtimaan yksityisyyden suojastaan, turvallisuudestaan ja
tietoturvastaan liikkuessaan mediaympäristöissä.
Tavoitteena on, että opiskelija
 osaa tietotekniikan perustaidot
 osaa käsitellä eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä: hän
oppii vastuuta median sisällöntuottamisessa, käytössä ja
mediakäyttäytymisessään
 parantaa vuorovaikutus-, viestintä- ja vaikuttamistaitojaan
 tottuu käyttämään mediaa opiskelun välineenä ja opiskeluympäristönä
 saa tietoa viestintäalasta, mediatuotannosta ja tekijänoikeuksista.
Mediaosaaminen on sekä taitojen että tietojen oppimista.
Mediataitojen opiskelu on verbaalisten, visuaalisten, auditiivisten, teknisten ja yhteiskunnallisten taitojen sekä opiskelutaitojen kehittämistä. Mediaosaaminen edellyttää oppiaineiden välistä yhteistyötä ja yhteistyötä eri viestintävälineiden
kanssa sekä oppimista aidoissa toimintaympäristöissä. Media on sekä opiskelun kohde että väline. Opetuksen sisältöjä
ovat sekä perinteinen että tietokonepohjainen, vuorovaikutteinen uusmedia. Mediataidoissa korostuvat monivälineisyys
ja visuaalisuus.

Oppimisen
arviointi
Tavoitteet

Opiskelijan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle
kannustavaa ja ohjaavaa palautetta opintojen edistymisestä
ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun
päättyessä.

Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä.
Kurssin arviointi perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin,
opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan
tuotosten arviointiin. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin
muoto, ja opiskelijan oma itsearviointi otetaan huomioon
arvioinnissa.
Joka jakson loputtua opiskelija saa jaksoarvioinnin.

Kurssin arvostelu

Arvostelu annetaan numeroin tai muulla opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Numeroarvostelussa käytetään
asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia,
7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja
ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4 .
Kunkin oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit
arvioidaan numeroin. Soveltavien kurssien arviointitapa on
suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (H = hylätty). Kirjallisesti tai suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute
voi täydentää ja täsmentää numeroarvosanaa.
Erilaiset oppimisvaikeudet (esim. lukemis- ja kirjoittamishäiriöt) otetaan huomioon arvioinnissa.

Arvioijat ja arviointiperusteista tiedottaminen

Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin alussa.

Muiden oppilaitosten ja ulkomaiset opinnot

Opiskelijan muussa oppilaitoksessa tai ulkomailla suorittamat opinnot voidaan hyväksyä joko korvaamaan jotakin
lukion oppiaineen kurssia, mikäli opinnot vastaavat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman
mukaisia kursseja, tai soveltavan kurssin suoritukseksi.
Tarvittaessa opiskelijalta voidaan edellyttää lisäsuorituksia.
Opiskelijalla on oikeus saada pyydettäessä etukäteen tieto
muussa oppilaitoksessa suoritettavien opintojen hyväksymisestä lukio-opinnoiksi ja tällöin noudatettavista arvosteluperusteista. Opiskelija ja opinto-ohjaaja tekevät hyväksilukusuunnitelman aikaisempien opintojen pohjalta. Hyväksymisestä päättää rehtori.
Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin
arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosanaasteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti:
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asteikko 1–5 		
lukioasteikko
asteikko 1–3
hylätty		
4 (hylätty)
hylätty
1			5 (välttävä)
1
2			6 (kohtalainen)
1
3			7 (tyydyttävä)
2
4			8 (hyvä)		2
5			
9 (kiitettävä)
3
5			10 (erinomainen) 3
Tapauksissa, joissa ei voi määritellä, kumpaa lukion
arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi vastaa,
ylempää vai alempaa, on vastaavuus määriteltävä opiskelijan
eduksi.
Ulkomaille taikka aikaisemmin toisessa oppilaitoksessa
suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin.
Vaikka ne luetaan hyväksi pakollisina tai oppiaineeseen
liittyvinä valinnaisina kursseina voidaan niistä antaa suoritusmerkintä.

Etäopiskeluna suoritetun kurssin arviointi

Etäopiskeluna suoritetun kurssin arvioinnissa noudatetaan
samoja periaatteita kuin aikuislinjan muidenkin kurssien
arvioinnissa. Opiskelijan tuotokset ja kurssin aikana havaittu
edistyminen yhdessä loppukokeen arvosanan kanssa otetaan
huomioon kurssin arvosanaa annettaessa.

Kurssin suorittaminen uudelleen

Opiskelijalla, joka on ollut hyväksyttävästä syystä poissa
loppukokeesta tai jonka suoritusta ei ole hyväksytty, on mahdollisuus kerran osallistua uusintakuulusteluun. Opiskelijalla
on myös mahdollisuus yrittää kerran korottaa hyväksytyn
kurssin arvosanaa. Hyväksytty kurssi on suoritettava uusintakuulustelupäivinä samalla kerralla kokonaisuudessaan.
Parempi arvosana jää voimaan. Osasuorituksella ei voi
arvosanaa korottaa. Samalla uusintakuulustelukerralla voi
suorittaa korkeintaan kaksi kurssikoetta.
Opiskelijalla on oikeus osallistua sekä hylätyn että hyväksytyn kurssin uudelleen opiskeluun, kun kurssi on tarjolla.
Parempi arvosana jää voimaan.

Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärä muodostuu pakollisista ja syventävistä kursseista sekä soveltavista kursseista. Oppiaineen
oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja syventävien
kurssien aritmeettisena keskiarvona. Hyväksytysti suoritetut
soveltavat kurssit otetaan huomioon oppiaineen arvosanan
lisänäyttönä. Ne eivät kuitenkaan vaikuta oppimäärän arvosanaan alentavasti.
Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kursseja enintään seuraavasti:
Opiskeltuja pakollisia 		
Hylättyjä
ja syventäviä			enintään
1-2 kurssia			0
3-5 kurssia 			
1
6 -8 kurssia			
2
9 kurssia tai enemmän		
3
Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan
arvioidut pakolliset ja syventävät kurssit eikä mitään niistä
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voi jälkikäteen poistaa. Pakollisten ja syventävien kurssien
pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa,
mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa
paremmat.

Erillinen kuulustelu

Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa.

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet

Aikuisten lukiokoulutuksessa lukioasetuksen määrittämin
numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden
oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän
on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä
käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää
vain kaksi kurssia.
Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään
kuuluvat aineet ja aihekokonaisuudet arvioidaan siten kuin
opetussuunnitelmassa määrätään

Todistukset ja niiden kaavat

Seinäjoen lukion aikuislinjalla käytetään seuraavia todistuksia:
1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on
suorittanut lukion koko oppimäärän
2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun
henkilö on suorittanut perusopetuksen/lukion yhden tai useamman oppiaineen oppimäärän.
3. Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan
opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion oppimäärän
suorittamista

Ohjauksen
järjestäminen
Ohjaustoiminta aikuisten perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa muodostaa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on
tukea opiskelijaa opintojen eri vaiheissa. Opiskelijaa ohjataan
ja autetaan tekemään henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa ja seuraamaan sen toteutumista. Opiskelijan tulee
saada opinto-ohjausta opiskelun tueksi ja päätösten tekemiseksi siten, että hän pystyy suunnittelemaan opintojensa
sisällön ja rakenteen sekä tekemään omista lähtökohdistaan
ja asettamiensa tavoitteiden perusteella tarkoituksenmukaisia
valintoja. Opinto-ohjauksen tulee tukea opiskelijoita heidän
tehdessään koulutustaan koskevia valintoja ja ratkaisuja.
Ohjauksen tehtävänä on edistää koulutuksellista, etnistä ja
sukupuolten välistä tasa-arvoa ja opiskelijoiden hyvinvointia
sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Ohjauksen tavoitteet

Aikuisten perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa tavoitteena on tukea opiskelijaa opintojen eri vaiheissa. Opiskelija
saa opinto-ohjausta opiskelun tueksi ja päätösten tekemiseksi siten, että hän pystyy suunnittelemaan opintojensa
sisällön ja rakenteen sekä tekemään omista lähtökohdistaan
ja asettamiensa tavoitteiden perusteella tarkoituksenmukaisia
valintoja. Ohjaus edistää koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä
ehkäisee syrjäytymistä. Toisen asteen yhteistyön tavoitteena
on löytää opiskelijalle sopiva koulutus- tai tutkintovaihtoehto.
Opinto-ohjauksen tavoitteena on myös, että opiskelija saa
opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseen ja jatko-opintoihin hakeutumiseen
liittyvän keskeisen tiedon. Opiskelijaa ohjataan tunnistamaan
opiskeluunsa liittyviä ongelmia ja hakemaan aktiivisesti tukea
mahdollisiin ongelmiin. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy
arvioimaan opintojen vaatimukset ja laatimaan opiskelusuunnitelmansa omaan elämäntilanteeseensa sopivaksi. Opiskelijaa tuetaan kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan
aikuisopiskelijana mahdollista jatko-opintoihin hakeutumista
varten.

Ohjauksen toteuttaminen
Opiskelijan ohjaukseen osallistuu koko koulun henkilöstö.
Rehtori tiedottaa opiskelijoille säännöistä ja määräyksistä,
jotka ohjaavat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen
käytännön järjestelyistä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta. Suunnittelua ja toteutusta opinto-ohjaaja tekee
yhteistyössä rehtorin, apulaisrehtorien ja koulusihteerien
kanssa. Opinto-ohjaaja vastaa opinto-ohjausta koskevasta
yhteistyöstä muiden oppilaitosten kanssa ja osallistuu nuorten aikuisten syrjäytymistä ehkäiseviin aikuisten koulutushankkeisiin.
Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta. Opinto-ohjaaja tarkistaa yhdessä opiskelijan
kanssa aikaisempien toisen asteen opintojen vastaavuudet
ja he laativat yhdessä ensimmäisen vuoden kurssivalinnat.
Samalla laaditaan alustava suunnitelma ylioppilastutkinnon
suorittamisesta. Kurssivalintoja ja ylioppilastutkinnon aineita
suunniteltaessa otetaan huomioon jatko-opintosuunnitelmat.
Opiskelija seuraa itsenäisesti oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa toteutumista ja hakee aktiivisesti tukea
tarvitessaan neuvoa, ohjausta tai erityistä tukea. Aikuislukion
varsinaiselle opiskelijalle lähetetään jakson päätyttyä kotiin
jaksotodistus ja infokirje, jossa tiedotetaan ajankohtaisista
opiskeluun liittyvistä asioista. Opiskelija saa halutessaan
henkilökohtaiset tunnukset, joilla hän voi kirjautua sähköiseen oppimisympäristöön ”akkunaan” ja valintaohjelmaan.
Valintaohjelmasta hän voi valita kursseja koko Seinäjoen
lukion tarjonnasta ja seurata saamiaan arvosanoja.
Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa opettamansa aineen
opiskelussa sekä oppimaan oppimisen valmiuksissa, yhteistyötaidoissa, opiskelutekniikassa ja tiedonhakutaidoissa.
Aineenopettaja tiedottaa opinto-ohjaajaa opiskelijan lisääntyneistä poissaoloista, kurssin keskeyttämisestä ja opiskeluvai-

keuksista.

Opiskelijahuolto

Seinäjoen lukiossa on opiskelijahuoltoryhmä, joka käsittelee myös aikuislinjan opiskelijoiden asioita tarvittaessa.
Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaajat,
erityisopettaja, kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja.
Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin
vähintään kerran jaksossa.
Erityisopettaja vastaa opiskelijoiden oppimisvaikeuksiin
liittyvistä asioista ja laatii tarvittaessa lukilausunnot. Erityisopettaja vastaa ylioppilastutkintolautakunnalle lähetettävistä
erityisjärjestelyistä lukivaikeuden, sairauden tai vamman ja
vieraskielisyyden osalta.
Terveydenhoitajan palvelut ovat aikuislinjalaisten käytössä. Tarvitessaan niitä opiskelija varaa ajan puhelimitse
suoraan terveydenhoitajalta. Terveydenhoitajan kautta hakeudutaan koululääkärin, koulupsykologin ja erikoislääkärien
vastaanotoille sekä mielenterveyspalveluihin. Koulukuraattori
on koulun sosiaalityöntekijä. Hän palvelee tarvittaessa opiskelijan elämänhallintaan tai elämäntilanteeseen liittyvissä
ongelmatilanteissa.

LUKIOKOULUTUS
Äidinkieli ja
kirjallisuus:
suomi äidinkielenä
Yleistä

Äidinkielen ja kirjallisuuden kursseilla toteutetaan aineen
sisäistä integraatiota: lukeminen, kirjoittaminen, puheviestintä, kieli, kirjallisuus ja media kytkeytyvät jokaisen kurssin
tavoitteisiin ja sisältöihin siten, että tietojen ja taitojen opiskelu on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikilla
kursseilla syvennetään kirjoitetun kielen hallintaa ja kehitetään lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja sekä
luetaan runsaasti kaunokirjallisia ja muita tekstejä kunkin
kurssin näkökulmasta.

Aihekokonaisuuksien toteutuminen oppiaineessa

Aihekokonaisuutta ”Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”
käsitellään kurssilla AIAI03 (Tekstit ja vaikuttaminen). Kurssilla pidetään kantaa ottavia puheenvuoroja, keskustellaan,
väitellään ja kirjoitetaan mielipidetekstejä sekä perehdytään
monipuolisesti vaikuttamisen keinoihin ja yksittäisen kansaopetussuunnitelma
2 0 1 5 | 2 0 1 6

97

laisen vaikuttamismahdollisuuksiin. Kurssilla AIAI03 perehdytään myös ”Viestintä- ja mediaosaaminen –aihekokonaisuuteen tarkasteltaessa median valtaa varsinkin tuotteistumisen, henkilöitymisen ja kerronnallistumisen näkökulmasta.
Kurssilla AIAI05 (Kieli, kirjallisuus ja identiteetti) käsitellään aihekokonaisuutta ”Kestävä kehitys ja hyvinvointi”
kestävän kehityksen kulttuurisesta näkökulmasta tutustuttaessa katoamassa oleviin pieniin suomen sukukieliin, esim.
liivin kieleen ja samojedikieliin, ja niiden mukana katoavaan
kulttuuriperintöön.
Aihekokonaisuus ”Kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus” on oleellinen osa AIAI05 -kurssin sisältöä, käsitelläänhän siellä suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria identiteetin rakentajana. Mahdollisuuksien mukaan AIAI05 -kurssilla
tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä –opiskelijoiden
kanssa ja toteutetaan käytännössä monikulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä yhteistyötä haastattelemalla
maahanmuuttajaopiskelijoita suomen kielen opiskeluun ja
äidinkielen merkitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Kurssien suorittamisjärjestys

Äidinkielen ja kirjallisuuden kursseista ensimmäinen
(AIAI1) on suoritettava ennen kursseja AIAI02 – AIAI06 ja
AIAI09. Kurssi AIAI02 on suoritettava ennen kursseja AIAI04
ja AIAI05. Kurssit AIAI07 ja AIAI08 voidaan siis suorittaa
missä tahansa opintojen vaiheessa sekä kurssit AIAI04 ja
AIAI05 ennen kurssia AIAI03 ja kurssi AIAI3 ennen kurssia
AIAI02. Myös kurssi AIAI05 voidaan suorittaa ennen kurssia
AIAI04.

Itsenäinen opiskelu

Äidinkielen ja kirjallisuuden kursseista kaikki muut paitsi
kurssi AIAI07 voidaan suorittaa itsenäisesti opiskellen.

Opetuksen tavoitteet

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on, että
aikuisopiskelija
 syventää tietojaan kielestä, kirjallisuudesta ja viestinnästä ja osaa hyödyntää niihin liittyviä käsitteitä
 syventää ja monipuolistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan niin, että hän pystyy tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen vuorovaikutukseen
 oppii käyttämään kieltä entistä tarkoituksenmukaisemmin sekä puheessa että kirjoituksessa
 oppii analysoimaan tekstin ja kontekstin suhdetta
 syventää tekstitaitojaan siten, että hän osaa eritellä,
tulkita, arvioida, hyödyntää ja tuottaa erilaisia tekstejä entistä tietoisempana niiden tavoitteista ja konteksteista
 oppii arvioimaan tekstin ilmaisua, esimerkiksi retorisia keinoja ja argumentaatiota, sekä soveltamaan tietojaan
tekstien vastaanottamiseen ja tuottamiseen
 syventää kirjallisuuden tuntemustaan ja kehittää siten
ajatteluaan, laajentaa kirjallista yleissivistystään, mielikuvitustaan ja eläytymiskykyään ja rakentaa maailmankuvaansa
 hallitsee kirjoitetun kielen normit ja ymmärtää yhteisen
kirjakielen tarpeellisuuden
 osaa valikoida ja kriittisesti arvioida erilaisia tietolähteitä, tiedon luotettavuutta, käyttökelpoisuutta ja tarkoitusperiä; osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppiaineen
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opiskelussa
 nauttii kulttuurista ja arvostaa sen monipuolisuutta.

Arviointi

Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssien arviointi kohdistuu
monipuolisesti oppiaineen eri alueisiin. Kurssiarvosanaan
vaikuttavat kirjalliset ja mahdolliset suulliset tuotokset sekä
aktiivisuus. Kursseilla opiskelija asettaa henkilökohtaisia
tavoitteita kirjoittamisen ja puheviestinnän taitojen kehittymiselle ja saa palautetta sekä toisilta opiskelijoilta että opettajalta. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa kehitetään
opiskelijan itsearviointitaitoja, joiden avulla hän voi rakentaa
myönteistä ja samalla realistista käsitystä itsestään puhujana, lukijana ja kirjoittajana.

Pakolliset kurssit
1. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (AIAI01)

Opiskelija harjaantuu erittelemään asiatekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden
kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja kehittyy erilaisten tekstien tuottajana.
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 osaa arvioida tekstien sisältöä, näkökulmia, tyyliä ja
muotoa sekä oppii erittelemään tekstiä temporaalisista,
kausaalisista, kontrastiivisista ja muista merkityssuhteista
koostuvana kokonaisuutena, oppii tekstien erittelyssä tarvittavaa käsitteistöä ja pystyy soveltamaan sitä myös tuottaessaan itse tekstiä
 tottuu työstämään tekstiään oman ja toisten arvion
pohjalta
 oppii suunnittelemaan ja laatimaan puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä sekä kykenee välittämään sanomansa
kuuntelijoille tai lukijoille tavoitteittensa mukaisesti
 oppii tiedonhankintastrategioita, käyttää painettuja ja
sähköisiä tietolähteitä sekä löytää käyttökelpoista ja luotettavaa tietoa kirjoitelmansa tai puhe-esityksensä pohjaksi.
 tekstuaaliset keinot, esimerkiksi lausetyypit ja
-rakenteet,sananvalinnat, kielen kuvallisuus; jaksotus, viittaussuhteet, kytkökset; fokusointi, aiheen rajaus ja näkökulman valinta
 informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, havainnollinen esittäminen ja arviointi
 kirjoittaminen prosessina: tarkoituksenmukaisen
aineksen haku, kriittinen valikointi ja siihen viittaaminen
ja sen hyödyntäminen omassa tekstissä sekä tekstin ja sen
kieliasun hiominen erityisesti rakenteen ja tekstin eheyden
kannalta

2. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (AIAI02)

Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen
taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä
syvenee.
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii ymmärtämään kielen kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta
 syventää tietojaan kirjallisuuden lajeista ja niiden ominaispiirteistä

 kehittyy fiktiivisten tekstien analysoijana erilaisia lukijaja tulkintalähtökohtia sekä tarpeellisia kirjallisuustieteellisiä
käsitteitä käyttäen ja tulkitsee tekstejä sekä suullisesti että
kirjallisesti
 oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä suullisesti että kirjallisesti
 harjaantuu käyttämään kurssilla havainnoituja kielen
keinoja tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan.
KESKEISET SISÄLLÖT
 kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa tulkinnan kannalta
perusteltua käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen
 proosa kirjallisuudenlajina: kerrontateknisiä keinoja,
esimerkiksi kertoja, näkökulma, aihe, henkilö, aika, miljöö,
teema, motiivi
 lyriikka kirjallisuudenlajina: käsitteinä esimerkiksi
runon puhuja, säe, säkeistö, rytmi, mitallisuus, toisto, kielen
kuvallisuus
 draama kirjallisuudenlajina
 novellien, runojen ja draaman erittelyä
 kirjallisuuden keinojen käyttöä omissa teksteissä

3. Tekstit ja vaikuttaminen (AIAI03)

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä
erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan erilaisia argumentatiivisia tekstejä.
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 syventää medialukutaitoaan, jolloin hän pystyy analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisia mediatekstejä, niiden taustoja ja tavoitteita sekä kriittisesti arvioimaan median välittämää informaatiota ja vaikutusta yksilöihin ja yhteiskuntaan
 osaa niin kirjoittajana kuin puhujanakin perustella
monipuolisesti näkemyksiään sekä arvioida vaikuttamispyrkimyksiä ja tekstin luotettavuutta
 osaa tarkastella kirjallisuuden yhteiskunnallista vaikutusta
 oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden
välittämiä arvoja myös eettisistä lähtökohdista.
KESKEISET SISÄLLÖT
 suora ja epäsuora vaikuttaminen: esimerkiksi suostuttelu, ohjailu, manipulointi; mainonta, propaganda; ironia,
satiiri, parodia
 vaikuttamaan pyrkivien tekstien lajeja, graafisia ja
sähköisiä tekstejä: mielipide, kolumni, pakina, arvostelu,
pääkirjoitus, kommentti, mainos
 argumentointitavat ja retoriset keinot
 kantaa ottavia puheenvuoroja, keskusteluja ja väittelyitä
 tietoisesti vaikuttamaan pyrkivää kirjallisuutta ja muita
kantaa ottavia tekstejä
 tekstien ideologisuus, lähdekritiikki ja mediakritiikki
 viestijän vastuu; mediavalinnat ja verkkoetiikka

4. Teksti, tyyli ja konteksti (AIAI04)

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä
siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen
tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa.
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 oppii tarkastelemaan niin fiktiivisiä tekstejä kuin asiatekstejäkin niiden kulttuurikontekstissa ja suhteessa muihin
teksteihin
 oppii erittelemään tyylin elementtejä ja niiden vaikutusta tekstin kokonaisuuteen
 pystyy itsenäiseen kirjoitusprosessiin aiheen ja näkökulman valinnasta, aineiston koonnista ja järjestelystä tekstin
muokkaamisen ja tyylin hionnan kautta oman pohdiskelevan
tekstin laadintaan
 kehittää omaa ilmaisutapaansa ja kirjallista tyyliään.
KESKEISET SISÄLLÖT
 eri aikakausia ja tyylejä edustavia kaunokirjallisia ja
muita tekstejä erityisesti kulttuurisen kontekstin näkökulmasta
 tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan,
arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä oman aikansa että
nykyajan kontekstissa
 tyylin aineksien, kuten sananvalinnan, sävyn, kielen
kuvallisuuden, rytmin ja lauserakenteen vaikutus tekstiin
 oppiaineen sisältöihin liittyvästä aiheesta, itse valitusta
näkökulmasta laadittu pohdiskeleva teksti
 oman tyylin hiontaa ja huoltoa

5. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (AIAI05)

Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan suomen kielen, suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja
yhteiskunnalle.
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii tuntemaan suomen kielen kehityksen vaiheita ja
ymmärtää eurooppalaisten kieli- ja kulttuurikontaktien vaikutuksen suomalaisen kulttuurin muotoutumiseen ja jatkuvaan
muutokseen
 arvostaa nyky-Suomen monikulttuurisuutta ja -kielisyyttä ja ymmärtää äidinkielen merkityksen jokaiselle ihmiselle
 tuntee suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia ja
teemoja sekä osaa arvioida niiden merkitystä oman kulttuurinsa näkökulmasta, kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin
rakentajana.
KESKEISET SISÄLLÖT
 teksti suullisessa ja kirjallisessa traditiossa: kansanrunoudesta kirjallisuuteen, kirjoitetusta kulttuurista nykyviestintään
 suomen kielen muotoutuminen ja muuttuminen
kansainvälisessä ympäristössä; kielenohjailun periaatteet
opiskelijan kielenkäytön näkökulmasta
 kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin
rakentamisessa
 suomalaista kaunokirjallisuutta aika- ja kulttuurikontekstissaan, keskeisiä teoksia ja teemoja
 kirjallisia ja suullisia tuotoksia kurssin teemoihin liittyvistä aiheista

Syventävät kurssit
6. Tekstitaitojen syventäminen (AIAI06)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida
ja tuottaa tekstejä.
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TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti ja kriittisesti
erilaisia tekstejä
 varmentaa taitoaan kirjoittaa sisällöltään, rakenteeltaan
ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä.
KESKEISET SISÄLLÖT
Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita:
 tekstityypit ja tekstilajit
 tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet
 tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman
valinta, jäsentely, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja
ulkoasun viimeistely
 kielenhuoltoa

7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (AIAI07)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja puhekulttuurista
 kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan
sekä esiintymis- ja ryhmäviestintätaitojaan
 tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.
KESKEISET SISÄLLÖT
 vuorovaikutustilanteiden osatekijät ja ominaispiirteet
 kielellinen ja nonverbaalinen viestintä
 esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten
keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat
 esiintymisjännityksen lieventäminen
 esiintymis- ja ryhmäviestintätaitojen harjoittelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 puheviestinnän kulttuurisia piirteitä ja suomalaista
puhekulttuuria

8. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (AIAI08)

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän
osaa jäsentää ja arvioida viestintäympäristöään sekä omia
taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja
median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu.
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 syventää tekstikäsitystään
 oppii tarkastelemaan monenlaisia tekstejä entistä tietoisempana tulkintaansa ohjaavista seikoista
 ymmärtää tekstin merkityskokonaisuutena ja tarkastelee sen piirteitä tavoitteen sekä viestintätilanteen ja -välineen
kannalta
 oppii tarkastelemaan kielenkäyttöään, lukemistapojaan
ja viestintäänsä entistä tietoisemmin
 tottuu huoltamaan tuottamiensa tekstien kieliasua
 syventää tietojaan ryhmäviestinnästä: hän kehittää ja
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oppii arvioimaan omia osallistumistapojaan ryhmän vuorovaikutuksen ja ilmapiirin sekä ryhmätyön tai keskustelun
tuloksellisuuden kannalta.
KESKEISET SISÄLLÖT
 tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä
kuten tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi
 viestintätilanteen ja -välineen vaikutus tekstiin
 tekstikäsityksen syventäminen, esimerkiksi puhutut ja
kirjoitetut tekstit, mediatekstit, sähköiset ja graafiset tekstit, asia- ja kaunokirjalliset tekstit sekä julkiset ja yksityiset
tekstit
 erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia ja
harjoittelua: ymmärrettävyys, havainnollisuus ja eheys
 tekstien referointi ja kommentointi
 omien viestintätietojen, -taitojen, -asenteiden ja -motivaation arviointi lukio-opiskelun näkökulmasta
 vuorovaikutustaidot ryhmässä

9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (AIAI09)

Opiskelija perehtyy kulttuurikeskusteluun ja yhteiskunnalliseen vuoropuheluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa
syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa
kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia.

Soveltava kurssi
10. Luova kirjoittaminen (AIAI010)

Kurssilla perehdytään proosa- ja runotekstien kirjoittamisen keinoihin. Kirjoitetaan, analysoidaan ja arvioidaan
erilaisia kaunokirjallisia tekstiä.
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia kielen, kirjallisuuden ja viestinnän teemoja
 oppii arvioimaan ja arvottamaan ajankohtaisia tekstejä
eettisin ja esteettisin perustein ja näkemään niiden merkityksen osana yhteiskunnallista keskustelua
 löytää nykykirjallisuudesta itseään kiinnostavia tekstejä
ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun
 osoittaa kypsyyttä oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, ajattelun itsenäisyydessä ja
ilmaisun omaäänisyydessä.
KESKEISET SISÄLLÖT
 nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä
 suullisia ja kirjallisia puheenvuoroja ajankohtaisista
kieltä ja kulttuuria käsittelevistä aiheista
 mediatekstien ajankohtaisaiheiden, ilmaisukeinojen ja
vaikutusten tarkastelua
 osallistumista lukija- ja kirjoittajayhteisöön

Suomen kielen
alkeet
Yleistä

Tarkoitettu heille, jotka aloittavat suomen kielen opinnot
alkeista.
Lähtötaso: Aloitetaan suomen kielen opiskelu alkeista.
Tavoitetaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.3
Arviointi: hyväksytty/hylätty

Soveltavat kurssit
Suo1 Suomen kielen alkeet 1

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää
kieltä, kuten tervehtimistä ja esittäytymistä. Harjoitellaan
kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita
keskustelukumppanilta. Kurssilla keskustellaan esimerkiksi
säästä ja opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän
viestintätilanteista.

Suo2 Suomen kielen alkeet 2

Kurssin aihepiirejä ovat esimerkiksi perhe, asuminen ja
elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä
erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Kurssilla
painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

Suo3 Suomen kielen alkeet 3

lukion oppiaineita ja että hänen on mahdollista jatkaa opinto
jaan sekä selviytyä työelämässä suomen kielellä. Yhdessä
oman äidinkielen opetuksen kanssa suomen kielen opetus
vahvistaa opiskelijan monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.
Aikuisilla vieraskielisillä opiskelijoilla saattaa olla huomattavasti heterogeenisempi suomen kielen taito kuin nuorilla.
Heidän elämän- ja sivistyshistoriansa voi vaihdella paljon
iästä ja kulttuuriperinteestä johtuen. Toiset ovat omaksuneet
melko hyvän suomen kielen taidon sekä ympäristön että
perusopetuksen ansiosta, toiset taas aloittavat lukio-opinnot
käytyään vain jonkin peruskurssin tai osallistuttuaan valmistavaan opetukseen. Kaikki eivät myöskään opiskele kaikkia
aineita suomeksi. Opettajan on alussa perehdyttävä opiskelijoiden kielitaustaan ja lähtötasoon sekä tarvittaessa opastettava heitä täydentämään perustietojaan ja taitojaan.

Aihekokonaisuuksien toteutuminen oppiaineessa

Aihekokonaisuutta ”Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”
käsitellään kurssilla S23 (Kielellä vaikutetaan). Kurssilla
pidetään kantaa ottavia puheenvuoroja, keskustellaan, väitellään ja kirjoitetaan mielipidetekstejä sekä perehdytään monipuolisesti vaikuttamisen keinoihin ja yksittäisen kansalaisen
vaikuttamismahdollisuuksiin. Kurssilla S23 perehdytään
myös ”Viestintä- ja mediaosaaminen –aihekokonaisuuteen
tarkasteltaessa median valtaa varsinkin tuotteistumisen,
henkilöitymisen ja kerronnallistumisen näkökulmasta.

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät matkustamiseen,
ruokaan, juhliin, harrastuksiin ja työhön. Kurssilla laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta ja harjoitellaan
esimerkiksi mielipiteen ilmaisemista.

Kurssilla S25 (Suomalainen kulttuuri tutuksi) käsitellään
aihekokonaisuutta ”Kestävä kehitys ja hyvinvointi” kestävän
kehityksen kulttuurisesta näkökulmasta tutustuttaessa katoamassa oleviin pieniin kieliin ja niiden mukana katoavaan
kulttuuriperintöön.

Suomi toisena
kielenä

Aihekokonaisuus ”Kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus” on oleellinen osa S25 -kurssin sisältöä, käsitelläänhän siellä kieltä ja kulttuuria identiteetin rakentajana sekä
elämistä monikulttuurisessa ympäristössä. Mahdollisuuksien
mukaan S25 -kurssilla tehdään yhteistyötä ÄI5-kurssin opiskelijoiden kanssa ja toteutetaan käytännössä monikulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä yhteistyötä kertomalla
äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelijoille suomen kielen opiskeluun ja äidinkielen merkitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Yleistä

Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai
saame, voidaan opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta suomi
toisena kielenä -oppimäärän mukaan. Lähtökohtana on opiskelijan toisen kielen osaamisen taso sekä kielellinen tausta
ja ympäristö; hän omaksuu suomen kieltä myös muissa
opinnoissaan ja opiskelutilanteiden ulkopuolella, jolloin suomen kielestä vähitellen tulee hänen toinen käyttö- ja sivistyskielensä oman kielen rinnalla. Suomen kielen opetuksen
tehtävänä on auttaa opiskelijaa tiedostamaan osaamisensa ja
syventämään sitä. Opetus tukee muiden aineiden opiskelua
lisäämällä sanavarastoa ja kartuttamalla kulttuuritietoutta.
Aikuisten lukiokoulutuksen suomi toisena kielenä -oppimäärän tavoitteet ja sisällöt rakentuvat perusopetuksessa tai
muualla hankittuun suomen kielen perusteiden hallintaan.
Keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa sellaisen
suomen kielen taidon, että hän voi opiskella täysipainoisesti

Arviointi

Kielten taitotasoasteikon (liite 1) taso B2.2 (toimiva
itsenäinen kielitaito) kuvaa pääpiirtein suomi toisena kielenä
-opiskelijan hyvää osaamista lukion päättövaiheessa. Opiskelijan kielitaitoprofiilin tärkeimmät alueet ovat kuunteleminen
ja luetun ymmärtäminen, joissa hyvän osaajan taito yltää
B2.2-tasolle. Kirjoittamisen alueella B2.1-taso (itsenäisen
kielitaidon perustaso) riittää hyvään osaamiseen. Toisilla
opiskelijoilla suullinen kielitaito voi ylittää kirjallisen, mutta
toisilla se voi jäädä sen alle, jos heillä ei ole riittävästi suomalaiskontakteja vapaa-aikana.
Opiskelijaa arvioidaan suomi toisena kielenä -oppimäärän
mukaan, jos se on valittu hänen oppimääräkseen riippumatta
siitä, onko hänelle järjestetty erillistä suomi toisena kielenä
-opetusta vai ei tai onko lukio voinut tarjota vain osan suomi
toisena kielenä -kursseista. Suomen kielen oppimäärän
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mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti
suomi toisena kielenä -kursseihin, ja niiltä saatu arvosana
siirtyy suomi toisena kielenä -kurssin arvosanaksi. Suomi
toisena kielenä -kurssit korvaavat suomen kielen oppimäärän
kurssit vain siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja sisällöt
vastaavat toisiaan. Tällöin pääsääntöisesti pakollisten kurssien osalta edellytetään lisänäyttöjä ja arvosana harkitaan
uudelleen niiden yhteydessä.

Pakolliset kurssit

KESKEISET SISÄLLÖT
 mielipidekirjoituksia ja ajankohtaisohjelmia
 asiatekstin analysointi- ja tulkintaharjoituksia
 perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että
kirjallisesti
 kaunokirjallisuus ja media vaikuttajana
 nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua
 vertailumuotoja ja rektioseikkoja

1. Perusteet hallintaan (S21)

4. Tekstitaidot kuntoon (S24)

TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 harjoittelee lukio-opinnoissa tarvittavaa yleiskielistä
esitystapaa sekä kirjallisesti että suullisesti
 tiedostaa suomen kielen perusrakenteet ja tulee varmaksi niiden hallinnassa
 pystyy asettamaan tavoitteita suomen kielen opiskelulleen ja rohkaistuu suomen kielen käyttäjänä.
KESKEISET SISÄLLÖT
 kielitaidon kartoitus
 opiskelijan tausta ja kokemukset suomen kielestä
 kahden kulttuurin ja kielen keskellä eläminen
 lukion opiskelukulttuuri, suomen kielen opiskelutekniikka, parihaastattelut, arkielämään ja sosiaalisiin tilanteisiin
liittyvät pienet puheenvuorot
 suomen kielen keskeiset äänne- ja muoto-opilliset
piirteet
 kirjoitelman laatimisen perusteet

2. Kieli käyttöön (S22)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 harjaantuu viestimään tilanteen mukaisesti ja tulee tietoiseksi toimintamahdollisuuksistaan vuorovaikutustilanteissa
 oppii erottamaan eri tyylejä ja sävyjä kirjoitetussa ja
puhutussa kielessä
 oppii erittelemään ja hallitsemaan kielen lauserakenteita sekä ymmärtämään sanaston muodostumiskeinoja.
KESKEISET SISÄLLÖT
 kielenkäyttötilanteiden vaihtelu
 erilaisia kaunokirjallisia tekstejä ja asiatekstejä
 eri asiointitilanteita
 hankitun tiedon suullista ja kirjallista raportointia
 lausetason perusrakenteet ja suomen kielelle ominaiset
lausetyypit kuten kieltolauseet ja yksipersoonaiset ilmaukset
 sanaston keskeisiä ominaisuuksia

3. Kielellä vaikutetaan (S23)
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sijamuotojen merkitystehtäviä ja rektioita.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää erityyppisiä suullisia ja kirjallisia asiatekstejä, erityisesti mielipidetekstejä, sekä oppii löytämään tekstin
ydinajatukset ja ottamaan kantaa niihin
 rohkaistuu muodostamaan ja ilmaisemaan mielipiteitään perustellen
 oppii tunnistamaan, miten häneen vaikutetaan
 osaa tarkastella myös kaunokirjallisuutta mielipiteiden
ja maailmankuvan muokkaajana
 parantaa kielen perusrakenteiden hallintaa, erityisesti
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 osaa vertailla suomalaista kulttuuria tuntemiinsa muihin kulttuureihin
 hyödyntää mediaa kulttuurin välittäjänä sekä saa taideelämyksiä ja aineksia identiteettinsä rakentamiseen.
KESKEISET SISÄLLÖT
 erilaisia mediatekstejä
 tekstin tuottamista erilaisista aineistoista
 luovaa kirjoittamista
 referointia

Syventävät kurssit
5. Suomalainen kulttuuri tutuksi (S25)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen sekä muihin taiteisiin ja mediakulttuuriin, ja osaa vertailla suomalaista kulttuuria tuntemiinsa muihin kulttuureihin
 hyödyntää mediaa kulttuurin välittäjänä sekä saa taideelämyksiä ja aineksia identiteettinsä rakentamiseen.
KESKEISET SISÄLLÖT
 kirjallisuuden keskeisiä lajeja
 esimerkkejä suomalaisesta kirjallisuudesta ja ainakin
yksi kokonaisteos
 opintokäynti tai taide-esityksen katsominen, esimerkiksi
teatterikäynti
 yhden kirjailijan ja hänen teoksensa esittely
 oman taide-elämyksen jakamista suullisesti ja kirjallisesti

6. Syvempi tekstin ymmärtäminen (S26)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 osaa hakea, yhdistellä ja tulkita tietoja ja merkityksiä
erityyppisistä teksteistä ja havaintoaineistosta sekä vastata
tekstien sisältöä koskeviin kysymyksiin
 pystyy tiivistämään tekstin sisältöä ja ottamaan kantaa
siihen
 syventää tietojaan kirjakielen perusnormeista ja soveltaa niitä
 syventää käsitystään suomalaisuudesta esimerkiksi
suomalaisen kirjallisuuden avulla.
KESKEISET SISÄLLÖT
 vaativien kielen rakenteiden kertaamista
 sanavaraston kartuttamista eri aihealueilta
 suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä: rakennetehtäviä, luetun ymmärtämistä, tekstin selittämis-

tä, kirjoitelmia
 suomalainen kaunokirjallinen teos

7. Puhekieli tarkasteluun (S27)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 perehtyy suomen puhekielen ominaispiirteisiin
 oppii tunnistamaan puheesta ja kirjoituksesta puhekielisyyksiä ja pystyy vertailemaan puhe- ja yleiskieltä toisiinsa.
KESKEISET SISÄLLÖT
 suomen puhekielen kielioppia
 suomen puhekielen erityispiirteitä: assimilaatio, loppukahdennus, sana- ja lausepaino
 yleispuhekieli, murre, slangi
 puhekielen sanastoa

8. Erilaisten tekstien kirjoittamista (S28)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 syventää ja monipuolistaa kirjallisen ilmaisun taitojaan
 varmentuu kielen rakenteiden hallinnassa ja harjaantuu
kirjoitusprosessiin.
KESKEISET SISÄLLÖT
 kirjoittamista erilaisiin tarkoituksiin opiskelijoiden
tarpeiden mukaan: asia- ja asioimiskirjoittamista, esimerkiksi
hakemus, valitus tai selvitys
 pohjatekstin tekstilajin ja kielen havainnointia
 ns. luovaa kirjoittamista opiskelijoiden tarpeiden ja
kiinnostuksen mukaan
 materiaalin kommentointi, analyysi ja arvostelu
 kirjoittamisen prosessiluonteisuus, prosessin eri vaiheet
 jäsentelyn sekä tekstin ulko- ja kieliasun tarkastelua ja
hiontaa
 kieliopin kertausta ja kielenhuoltoa opiskelijoiden
tarpeiden mukaan

9. Kirjallisuus tiedon ja ilon lähteenä (S29)

Tällä kurssilla maahanmuuttajilla ja muilla vieraskielisillä
on mahdollisuus perehtyä tarkemmin maailmankirjallisuuden
ja suomalaisen kirjallisuuden klassikoihin mielellään niin,
että lukeminen auttaa tunnistamaan hänen lähtökohtiaan ja
monikulttuurista asemaansa. Samalla harjoitellaan temaattisesti sopivien kirjallisuuskatkelmien ja runojen analyysia ja
käyttöä aineistopohjaisissa kirjoitelmissa. Kirjailijoita, heidän
teoksiaan ja teemojaan voidaan havainnollistaa esimerkeillä
muista taiteista, kuten kuvataiteesta, musiikista, teatterista
ja elokuvasta. Voidaan myös lukea ja dramatisoida jokin
pienoisnäytelmä tai tunnettu näytelmäkohtaus.

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

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon mukaiset tasot (taulukko
alla)
Tavoitteena on myös, että aikuisopiskelija
 osaa viestiä ruotsin kielelle ja sen kulttuurialueelle
ominaisella tavalla
 osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin
 tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana
 osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja
opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin
strategioin.

Arviointi

Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon
kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti.

Kurssit

Kurssien aiheita käsitellään oman kulttuurin sekä suomenruotsalaisen ja pohjoismaisen kulttuurialueen kannalta,
niin että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin.
Aiheiden käsittelyssä otetaan lisäksi huomioon aihekokonaisuudet. Kullakin kurssilla voidaan käsitellä myös muita
aiheita aikuisopiskelijoiden elämänkokemuksen, työelämän ja
harrastuneisuuden ja toisaalta ajankohtaisuuden vaatimusten
huomioon ottamiseksi.
Opiskelijoilla tulee olla jokaisella kurssilla tilaisuuksia
kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Rakenteiden
ja sanaston tuntemuksen laajentamiseen ja käytön monipuolistamiseen ja tarkkuuteen kiinnitetään huomiota kaikilla
kursseilla kummankin oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Huomiota kiinnitetään äidinkielisen ja ruotsinkielisen
viestinnän eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin.

Kielitaidon kuvausasteikon taitotasotavoitteet Ruotsi
Oppimäärä
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Luetun ymmärtäminen
Kirjoittaminen
A-oppimäärä B2.1			B1.2		B2.1			B1.2
B1-oppimäärä B1.2			B1.1		B1.2			B1.1
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Kaunokirjallisuus ja muu autenttinen materiaali tarjoaa tähän
mahdollisuuksia. Kulttuurisen herkkyyden kehittymiseksi
tulee opiskelijoita ohjata tiedostamaan oman toiminnan ja
omien arvostuksien kulttuurisidonnaisuus.
Opiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota
jokaisella kurssilla aikuisen oppimiseen liittyvät erityispiirteet
huomioiden. Heitä ohjataan tunnistamaan omat vahvuutensa
ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan käyttämään strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehittymistarpeensa ja kulloisenkin
opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen ruotsin kielen
suulliseen kokeeseen.

RUOTSI, B1
Aihekokonaisuuksien toteutuminen

 kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus toteutuvat
kaikkien kurssien aihepiireissä
 aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys ovat parhaiten
esillä kurssien 4-5 teksteissä ja harjoituksissa
 kestävä kehitys ja hyvinvointi toteutuvat kursseilla 1, 5
ja 7
 teknologian ja yhteiskunnan aihekokonaisuus otetaan
esille erityisesti 5. kurssilla
 viestintä ja mediaosaaminen tulevat hyvin esille kurssien 2, 3, 5 ja 6 aihepiireissä

Pakolliset kurssit
1. Opiskelu ja vapaa-aika (RUBI01)

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja
vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja harrastukset. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla
painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä
puheviestinnän strategioita.

2. Arkielämää Pohjoismaissa (RUBI02)

Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista
ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla
jatketaan jokapäiväisen elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Vankennetaan
suullisen viestinnän strategioiden hallintaa ja kiinnitetään
huomiota ilmaisuvarmuuteen.

3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUBI03)

Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu
muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Aihekokonaisuus ”kulttuuri-identiteetti ja
monikulttuurisuus” tarjoaa mahdollisuuksia käsitellä kurssin
aiheita. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin
tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia
ymmärtävän lukemisen strategioita.

4. Elämää yhdessä ja erikseen (RUBI04)
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Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten
ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt.
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5. Elinympäristömme (RUBI05)

Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö
sekä joukkoviestimet. Aihekokonaisuudet ”kestävä kehitys ja
hyvinvointi”, ”teknologia ja yhteiskunta” sekä ”viestintä- ja
mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden
käsittelyyn. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita
ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

Syventävät kurssit
6. Puhu ja ymmärrä paremmin (RUBI06)

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen
tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat
ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien
aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen
ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
(RUBI07)

Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia
asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä
vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen
avulla.

Soveltava kurssi
8. Lukion keskeinen kielioppi (RUBI08)

Lukio-opintojen päätökseksi järjestettävä kurssi abiturienteille. Kurssilla kerrataan ruotsin kielen keskeisiä rakenteita
ja harjoitellaan kielitaidon osa-alueita kuten kirjoittamista,
tiivistelmäntekoa, kuullunymmärtämistä ja tekstinymmärtämistä. Kurssin päättää loppukoe, jonka suorittamalla on
mahdollisuus korvata puuttuvan kurssin arvosana.

Vieraat kielet
Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien
välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden
kehittää opiskeltavan kielen kielialueen tai yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tällöin otetaan huomioon erityisesti eurooppalainen
identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja -kulttuurisuus.
Kielten opetus antaa opiskelijoille valmiudet kielten omaehtoiseen opiskeluun saattamalla heidät ymmärtämään, että
viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja
monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa eri op-

pimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (päivälinjan sivuilla
kohdassa vieraat kielet) tasot.
Tavoitteena on myös, että aikuisopiskelija
 osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella
tavalla
 osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin
 tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana
 osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja
opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin
strategioin.

Arviointi

Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon
kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti.

Kurssit

Aiheita käsitellään oman maan, opiskeltavan kielen kulttuurialueen ja kielestä ja aiheesta riippuen myös laajemmasta näkökulmasta, niin että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin sekä tilaisuus monipuolisesti hyödyntää
aikuisen ihmisen kokemusmaailmaa opiskeltavan aineksen
omaksumisessa. Aiheiden käsittelyssä otetaan lisäksi huomioon aihekokonaisuudet. Kullakin kurssilla voidaan käsitellä myös muita aiheita opiskelijoiden harrastuneisuuden,
aikuisen vaihtelevien elämäntilanteiden ja toisaalta ajankohtaisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi.
Opiskelijoilla tulee olla jokaisella kurssilla tilaisuuksia
kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia
varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. B2- ja
B3-oppimäärissä keskitytään keskeiseen sanastoon ja lauseen muodostukseen ja viestinnän kannalta kullekin kielelle
ominaiseen keskeiseen kielioppiin. Perusopetuksessa alkaneissa A- ja B1-oppimäärissä kiinnitetään kaikilla kursseilla
huomiota opiskeltavan kielen rakenteiden ja sanaston tuntemuksen laajentamiseen ja käytön monipuolistamiseen ja
tarkkuuteen kummankin oppimäärän tavoitteiden mukaisesti.
Vaativimpia viestinnän muotoja harjoitetaan A-oppimäärän
kursseilla. Huomiota kiinnitetään äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin
tekijöihin. Kaunokirjallisuus ja muu autenttinen materiaali
tarjoaa tähän mahdollisuuksia. Kulttuurisen herkkyyden
kehittymiseksi tulee opiskelijoita ohjata tiedostamaan oman
toiminnan ja omien arvostuksien kulttuurisidonnaisuus.
Aikuisopiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla. Heitä ohjataan tunnistamaan omat
vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen
opiskelijoina. Heitä ohjataan käyttämään strategioita, jotka
ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehittymistarpeensa
ja kulloisenkin opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta.

Aihekokonaisuuksien käsittely

Aihekokonaisuuksia käsitellään monipuolisesti eri kursseilla. Kuitenkin on huomattava, että “mediaosaaminen” on
vahvasti läsnä jokaisessa kurssissa, sillä useat kursseilla tehtävät harjoitukset valmentavat opiskelijoiden käsittelemään
mediassa esiintyvää tietoa sekä käyttämään eri medioiden
tarjoamia mahdollisuuksia hyväksi. Kunkin kurssin kohdalla
on selkeästi mainittu, mitkä aihekokonaisuudet ovat painotetusti esillä.

PERUSOPETUKSESSA ALKANUT
A-OPPIMÄÄRÄ
Englanti -A1 (ENAI01- ENAI09)
Saksa -A1 (SAAI01 - SAAI09)

Pakolliset kurssit
1. Minä ja muut

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja
vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen
ja ihmissuhteisiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista.
Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja
keskeisiä puheviestinnän strategioita.

2. Viestintä ja vapaa-aika

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja
vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit
ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden
yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuus ”viestintä- ja mediaosaaminen” korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien
avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan
ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.

3. Opiskelu ja työ

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja
kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” tarjoaa
näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja
kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. ”Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” -aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia
käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

5. Kulttuuri

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus” ja
”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin
aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan
aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.

6. Tiede, talous ja tekniikka

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset,
viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus
”teknologia ja yhteiskunta” korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan
kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia
tekstejä.
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Syventävät kurssit
7. Luonto ja kestävä kehitys

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää
luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin
liittyvää kieltä.

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan
selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä erilaisia palveluita kuten
pankki, posti, lääkäri, liikenne, majoitus- ja ateriointipalvelut.
Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

8. Puhu ja ymmärrä paremmin

3. Vapaa-aika ja harrastukset

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen
tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina
ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit.
Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien
tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien
avulla.

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen
elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja
harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin.
Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista,
muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

Soveltava kurssi

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja
lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen
ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten
viestinnällisten tehtävien avulla.

9. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet.

Aihekokonaisuuksista “kulttuuri-identiteetti
ja kulttuurien tuntemus” sekä “aktiivinen
kansalaisuus ja yrittäjyys” painottuvat tässä
kurssissa.
Arviointi suoritettu/hylätty

10. Lukion keskeinen kielioppi

Kurssilla voidaan lukio-opintojen lopussa varmentaa
niitä kielitaidon osa-alueita, jotka vielä kaipaavat harjoitusta
ennen ylioppilaskirjoituksia. Kurssi arvostellaan hyväksytty/
hylätty, mutta sillä voidaan korvata puuttuvan kurssin arvosana.

LUKIOSSA ALKAVA
B3-OPPIMÄÄRÄ
Englanti -B3 (ENDI01-ENDI06)
Espanja -B3 (ESDI01- ESDI06)
Ranska -B3 (RADI01 -RADI06)
Saksa -B3 (SADI01 - SADI06)

5. Ennen ja nyt

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön
että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys
ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään sekä
tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin
aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten
omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

7. Kulttuuri

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva ja teatteri.
Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.

8. Yhteinen maapallomme

Perusopetuksessa alkanut B2- ja lukiossa alkava B3-oppimäärä. Valinnaisen B2-kielen opinnot perusopetuksessa alkaneet opiskelijat voivat jatkaa opintojaan lukion kurssista 3.

Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon nykytilaan ja
tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös
mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja
kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti
ja kirjallisesti.

Syventävät kurssit

9. Tiede ja tekniikka

1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää
kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen.
Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään
vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat
myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet ja kurssilla opitaan
selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista.
Kurssilla painotetaan puheviestintää.

2. Näin asiat hoituvat
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4. Meillä ja muualla
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Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja
viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla
painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

10. Luonto ja kestävä kehitys

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon
suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla
painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

Matematiikka
Matematiikan opetuksella kehitetään aikuisopiskelijan kykyä havaita ja ymmärtää matematiikan merkitys maailmassa, tehdä perusteltuja päätelmiä ja harjoittaa matematiikkaa
nykyisten ja tulevien elämäntilanteidensa tarpeita vastaavasti
rakentavasti ajattelevana ja asioista välittävänä kansalaisena.
Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota amahdollisuudet perehtyä matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin; opettaa käyttämään
puhuttua ja kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittää
laskemisen ja ongelmien ratkaisemisen taitoja.
Matematiikan opetustilanteet järjestetään siten, että ne
herättävät opiskelijan tekemään havaintojensa pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä. Erityisesti opiskelijaa ohjataan hahmottamaan matemaattisten
käsitteiden merkityksiä ja tunnistamaan, kuinka ne liittyvät
laajempiin kokonaisuuksiin. Opiskelijaa myös kannustetaan
kehittämään luovia ratkaisuja matemaattisiin ongelmiin.
Opetuksessa tutkitaan matematiikan ja arkielämän välisiä
yhteyksiä ja kehitetään opiskelijan tiedonhankintaprosesseja.

Arviointi

Matematiikan opetuksessa arvioinnin tulee kehittää
opiskelijan kykyä esittää ratkaisuja, tukea aikuisopiskelijaa
matemaattisten käsitteiden muodostamisprosessissa ja arvioida kirjallista esitystä sekä opettaa opiskelijalle oman työnsä
arvioimista. Osaamisen arvioinnissa kiinnitetään huomio
laskutaitoon, menetelmien valintaan ja päätelmien täsmälliseen ja johdonmukaiseen perustelemiseen.

Oppimäärän vaihtaminen

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen
suositellaan hyväksi lukemisessa seuraavia vastaavuuksia. MAAI01-> MABI01, MAAI03->MABI02, MAAI06
->MABI05, MAAI07->MABI04 ja MAAI08 ->MABI03.
Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä myös lisänäyttöjä,
etenkin kurssin arvosanaa uudelleen arvioitaessa.

Aihekokonaisuudet
Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

Matematiikan opetuksessa tärkeänä tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ongelmaratkaisutaitoja sekä kykyä lukea
ja tulkita kriittisesti tilastoja. Erityisesti suuri osa lyhyen
matematiikan tehtävistä liittyy käytännön ongelmatilanteisiin, joihin löytyviä erilaisia ratkaisukeinoja vertaillaan ja
pohditaan. Myös pitkässä matematiikassa tärkeänä osana
on matemaattisten menetelmien soveltaminen käytäntöön.
Matematiikan opiskelu vaatii kärsivällisyyttä ja pitkäjänteistä
työntekoa, mikä kasvattaa yritteliäisyyteen. Aihekokonaisuuteen liittyviä käytännön sovelluksia on esim. prosenttilaskenta, talousmatematiikka, geometria, differentiaalilaskenta ja
tilastotiede, erityisesti kursseissa MAAI01 ja MAAI06 sekä
MABI05 ja MABI07.

Kestävä kehitys ja hyvinvointi

Esimerkkien ja sovellustehtävien avulla voidaan havainnollistaa ihmisen toiminnan vaikutuksia ympäristöön pitkällä
aikavälillä. Kestävän kehityksen ongelmat, erityisesti luonnonvarojen riittävyys ja populaatiodynamiikka palautuvat
suurelta osin lineaarisiin ja eksponentiaalisiin malleihin, joita
käsitellään erityisesti kursseissa MAAI08 jaa MABI03.

Kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus

Matematiikkaa on käytetty ja kehitetty jo tuhansia vuosia.
Esimerkkejä matemaattisista ongelmista löytyy kaikista
kulttuureista eri aikakausilta. Tavoitteena on, että opiskelija
ymmärtää matematiikan osana kulttuurien kehitystä. Opiskelija oppii matematiikan kieltä, joka on kaikkialla maailmassa
sama kulttuuritaustasta riippumatta. Kulttuurien tuntemus
tulee parhaiten esille geometriaa käsittelevillä kursseilla
MAAI03 ja MAAI04 sekä MABI02.

Teknologia ja yhteiskunta

Opiskelija totutetaan hahmottamaan yhteiskuntaa teknisten apuvälineiden, kuten laskimien, tietokoneohjelmien ja
tietoverkkojen avulla sekä suhtautumaan näiden antaman
tiedon oikeellisuuteen ja tarpeellisuuteen kriittisesti. Tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää matematiikan merkityksen nykyisen huipputeknologian saavuttamisessa ja kehittämisessä. Teknisiä apuvälineitä käytetään tietysti kaikilla
matematiikan kursseilla, mutta erityisesti kurssilla MAAI012
niiden käyttö korostuu.

Viestintä- ja mediaosaaminen

Matematiikan opetuksen eräänä tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu hankkimaan, vertailemaan ja valikoimaan
tietoa sekä esittämään sitä taulukoiden ja diagrammien
muodossa. Opiskelijan tulee oppia käyttämään täsmällistä ja
loogista matemaattista kieltä. Parhaiten viestintä- ja mediaosaaminen tulee esille tilastotieteen kursseilla MAAI06 ja
MABI05.

MATEMATIIKAN
PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä
on antaa aikuisopiskelijalle mahdollisuus hankkia sellaiset
matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa
opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa erityisesti matemaattisluonnontieteellisillä ja teknisillä aloilla. Pitkän matematiikan
opinnoissa opiskelijalla on tilaisuus omaksua käyttökelpoisia
matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä sekä oppia ymmärtämään matemaattisen tiedon luonnetta. Opetus pyrkii myös
antamaan opiskelijalle selkeän käsityksen matematiikan
merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä sekä sen soveltamismahdollisuuksista arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa.

Opetuksen tavoitteet

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tavoitteena
on, että aikuisopiskelija
 tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn ja oppii sitä kautta
luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä, taitoihinsa ja
ajatteluunsa
 rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toimintaan, ratkaisujen keksimiseen sekä niiden kriittiseen arviointiin
 pystyy seuraamaan matemaattisen tiedon esittämistä,
opetussuunnitelma
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lukemaan ja tuottamaan matemaattista tekstiä, keskustelemaan matematiikasta ja oppii arvostamaan esityksen täsmällisyyttä ja perustelujen selkeyttä
 oppii näkemään matemaattisen tiedon loogisena rakenteena
 kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan
 harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle ominaisella tavalla, tottuu tekemään otaksumia, tutkimaan niiden
oikeellisuutta ja laatimaan perusteluja sekä arvioimaan
perustelujen pätevyyttä ja tulosten yleistettävyyttä
 harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita
ja hyödyntämään erilaisia ratkaisustrategioita
 osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja tietolähteitä.

Pakolliset kurssit
1. Funktiot ja yhtälöt (MAAI01)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 vahvistaa yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan
taitojaan
 syventää verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin
käsitteiden ymmärtämistään
 tottuu käyttämään neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä
 syventää funktiokäsitteen ymmärtämistään tutkimalla
potenssi- ja eksponenttifunktioita
 oppii ratkaisemaan potenssiyhtälöitä.
KESKEISET SISÄLLÖT
 potenssifunktio
 potenssiyhtälön ratkaiseminen
 juuret ja murtopotenssi
 eksponenttifunktio

2. Polynomifunktiot (MAAI02)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita
 oppii ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja
tutkimaan ratkaisujen lukumäärää
 oppii ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua
 oppii ratkaisemaan yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä.
KESKEISET SISÄLLÖT
 polynomien tulo ja binomikaavat
 polynomifunktio
 toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä
 toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen
 toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin
 polynomiepäyhtälön ratkaiseminen

3. Geometria (MAAI03)
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä
muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa
tilanteissa
 harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita
 ratkaisee geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuopetussuunnitelma
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vioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta,
Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion
trigonometriaa.
KESKEISET SISÄLLÖT
 kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus
 sini- ja kosinilause
 ympyrän, sen osien ja ympyrän suorien geometria
 kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien,
pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen

4. Analyyttinen geometria (MAAI04)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä
geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille
 ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii
tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja
paraabeleja
 syventää itseisarvokäsitteen ymmärtämystään ja oppii
ratkaisemaan sellaisia itseisarvoyhtälöitä ja vastaavia epäyhtälöitä, jotka ovat tyyppiä | f(x) | = a tai | f(x) | = | g(x) |
 vahvistaa yhtälöryhmän ratkaisemisen taitojaan.
KESKEISET SISÄLLÖT
 pistejoukon yhtälö
 suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt
 itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen
 yhtälöryhmän ratkaiseminen
 pisteen etäisyys suorasta

5. Vektorit (MAAI05)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan
perusteisiin
 oppii tutkimaan kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden
avulla
 tutkii kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä,
etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla.
KESKEISET SISÄLLÖT
 vektoreiden perusominaisuudet
 vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla
 koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo
 suorat ja tasot avaruudessa

6. Todennäköisyys ja tilastot (MAAI06)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia
tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan
jakaumien tunnuslukuja
 perehtyy kombinatorisiin menetelmiin
 perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin
 ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen
ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja soveltamaan
sitä
 perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa.
KESKEISET SISÄLLÖT
 diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma









jakauman tunnusluvut
klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
kombinatoriikka
todennäköisyyksien laskusäännöt
diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma
diskreetin jakauman odotusarvo
normaalijakauma

7. Derivaatta (MAAI07)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä
 omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta
 määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaatat
 osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua
ja määrittää sen ääriarvot
 osaa määrittää rationaalifunktion suurimman ja pienimmän arvon sovellusongelmien yhteydessä.
KESKEISET SISÄLLÖT
 rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö
 funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
 polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän
derivoiminen
 polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen
määrittäminen

8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAAI08)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä
 tutkii juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita derivaatan avulla
 oppii yhdistetyn funktion derivoimisen
 tutkii aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita.
KESKEISET SISÄLLÖT
 juurifunktiot ja -yhtälöt
 eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
 logaritmifunktiot ja -yhtälöt
 yhdistetyn funktion derivaatta
 käänteisfunktio
 juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat

9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA0I9)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii tutkimaan trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla
 oppii ratkaisemaan sellaisia trigonometrisia yhtälöitä,
jotka ovat tyyppiä sin f(x) = a tai sin f(x) = sin g(x)
 osaa trigonometristen funktioiden yhteydet sin2x +
cos2x = 1 ja tan x = sin x / cos x
 tutkii trigonometrisia funktioita derivaatan avulla
 ymmärtää lukujonon käsitteen
 oppii määrittelemään lukujonoja palautuskaavojen
avulla
 osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja
geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla.

KESKEISET SISÄLLÖT
 suunnattu kulma ja radiaani
 trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen
 trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen
 trigonometristen funktioiden derivaatat
 lukujono
 rekursiivinen lukujono
 aritmeettinen jono ja summa
 geometrinen jono ja summa

10. Integraalilaskenta (MAAI010)

TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään alkeisfunktioiden integraalifunktioita
 ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan
 oppii määrittämään pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn
integraalin avulla
 perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin.
KESKEISET SISÄLLÖT
 integraalifunktio
 alkeisfunktioiden integraalifunktiot
 määrätty integraali
 pinta-alan ja tilavuuden laskeminen

Syventävät kurssit
11. Lukuteoria ja logiikka (MAAI011)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden
totuusarvoja totuustaulujen avulla
 ymmärtää avoimen lauseen käsitteen ja oppii käyttämään kvanttoreita
 oppii todistusperiaatteita ja harjoittelee todistamista
 oppii lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen
ominaisuuksiin
 osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja
kokonaislukujen kongruenssin avulla
 osaa määrittää kokonaislukujen suurimman yhteisen
tekijän Eukleideen algoritmilla.
KESKEISET SISÄLLÖT
 lauseen formalisoiminen
 lauseen totuusarvot
 avoin lause
 kvanttorit
 suora, käänteinen ja ristiriitatodistus
 kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö
 Eukleideen algoritmi
 alkuluvut
 aritmetiikan peruslause
 kokonaislukujen kongruenssi

12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä
(MAAI012)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen
opetussuunnitelma
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virheen käsitteet ja niiden avulla likiarvolaskujen tarkkuutta
koskevat säännöt peruslaskutoimitusten tapauksessa
 ymmärtää iteroinnin käsitteen ja oppii ratkaisemaan
yhtälöitä numeerisesti
 oppii tutkimaan polynomien jaollisuutta ja määrittämään polynomin tekijät
 oppii algoritmista ajattelua
 harjaantuu käyttämään nykyaikaisia matemaattisia
välineitä
 oppii määrittämään numeerisesti muutosnopeutta ja
pinta-alaa.
Keskeiset sisällöt
 absoluuttinen ja suhteellinen virhe
 Newtonin menetelmä ja iterointi
 polynomien jakoalgoritmi
 polynomien jakoyhtälö
 muutosnopeus ja pinta-ala

Pakolliset kurssit

13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
(MAAI013)

1. Lausekkeet ja yhtälöt (MABI01)

KESKEISET SISÄLLÖT
 funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen
 jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia
 funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä
 epäoleelliset integraalit

Soveltavat kurssit

KESKEISET SISÄLLÖT
 suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus
 ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
 yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen
 ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
 toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön
ratkaiseminen

14. Matematiikan kokonaiskuva (MAAI014)

2. Geometria (MABI02)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemustaan
 täydentää integraalilaskennan taitojaan ja soveltaa niitä
muun muassa jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen
 tutkii lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia.

Kurssilla kerrataan lukion pitkän oppimäärän pääkohdat ja tutustutaan entistä laajempiin, eri aihepiirien alueilta
tietoja vaativiin tehtäviin. Opiskelija muodostaa aikaisempaa
jäsentyneemmän ja syvällisemmän kuvan lukion asioista ja
harjaantuu niiden soveltamiseen.

MATEMATIIKAN LYHYT
OPPIMÄÄRÄ

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on
tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa ja
jatko-opinnoissa.

Opetuksen tavoitteet

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena
on, että aikuisopiskelija
 osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja
yhteiskunnallisen toiminnan apuvälineenä
 saa myönteisiä oppimiskokemuksia matematiikan parissa työskennellessään ja oppii luottamaan omiin kykyihinsä,
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taitoihinsa ja ajatteluunsa, rohkaistuu kokeilevaan, tutkivaan
ja keksivään oppimiseen
 hankkii sellaisia matemaattisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka antavat riittävän pohjan jatko-opinnoille
 sisäistää matematiikan merkityksen välineenä, jolla
ilmiöitä voidaan kuvata, selittää ja mallintaa ja jota voidaan
käyttää johtopäätösten tekemisessä
 saa käsityksen matemaattisen tiedon luonteesta ja sen
loogisesta rakenteesta
 harjaantuu vastaanottamaan ja analysoimaan viestimien matemaattisessa muodossa tarjoamaa informaatioita ja
arvioimaan sen luotettavuutta
 tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä
 oppii käyttämään kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna.

opetussuunnitelma
2 0 1 5 | 2 0 1 6

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen
elämän ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan omiin
matemaattisiin kykyihinsä
 ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden
ja toisen asteen polynomifunktion käsitteet
 vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitojaan ja oppii
ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden
ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista
 vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden
kuvien piirtämisen taitojaan
 osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi
käyttäen.
KESKEISET SISÄLLÖT
 kuvioiden yhdenmuotoisuus
 suorakulmaisen kolmion trigonometria
 Pythagoraan lause
 kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden
määrittäminen
 geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa

3. Matemaattisia malleja I (MABI03)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia
ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla
 tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta.

KESKEISET SISÄLLÖT
 lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
 potenssiyhtälön ratkaiseminen
 eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla

4. Matemaattinen analyysi (MABI04)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin
menetelmin
 ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden
mittana
 osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla
 oppii sovellusten yhteydessä määrittämään polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon.
KESKEISET SISÄLLÖT
 polynomifunktion derivaatta
 polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen
 polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon
määrittäminen
 graafisia ja numeerisia menetelmiä

5. Tilastot ja todennäköisyys (MABI05)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia
aineistoja
 tutustuu laskinten ja tietokoneiden käyttöön tilastotehtävissä
 perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin.
KESKEISET SISÄLLÖT
 jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen
 normaalijakauma ja jakauman normittaminen
 kombinatoriikkaa
 todennäköisyyden käsite
 todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien
mallien käyttöä

6. Matemaattisia malleja II (MABI06)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 varmentaa ja täydentää yhtälöiden ratkaisutaitojaan
 osaa ratkaista käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia
optimointitehtäviä
 ymmärtää lukujonon käsitteen
 ratkaisee käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla.
KESKEISET SISÄLLÖT
 kahden muuttujan lineaariset yhtälöt
 lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen
 kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen
 lineaarinen optimointi
 lukujono
 aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa

Syventävät kurssit
7. Talousmatematiikka (MABI07)

 oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä
 saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun
 saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon
opiskeluun
 soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn.
KESKEISET SISÄLLÖT
 indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja
muita laskelmia
 taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla

8. Matemaattisia malleja III (MABI08)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 laajentaa käsitystään teknologisoituvassa yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta
 saa apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen
käsittelyyn.
KESKEISET SISÄLLÖT
 trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän
avulla
 radiaani
 tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden
ratkaiseminen
 muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat
jaksollisten ilmiöiden mallintajina
 vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten
periaatteet
 koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo
 kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja
kulmien tutkiminen vektoreiden avulla

Soveltava kurssi
9. Lukion keskeinen matematiikka (MABI09)

Kurssilla kerrataan lukion lyhyen matematiikan pakollisten
kurssien pääkohdat ja valmistaudutaan lyhyen matematiikan
ylioppilaskokeeseen.

Biologia
Opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää
toimivan eliömaailman rakenteen ja kehityksen, ihmisen
osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen
ympäristössä. Opetuksessa tutkitaan elollisen luonnon
rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja
solutasolta biosfääriin. Lukion biologian tulee myös luoda
perusta ymmärtää biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia
edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen
hyvinvointia.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
opetussuunnitelma
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Opetuksen tavoitteet

Biologian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
 hallitsee biologian keskeiset käsitteet
 tunnistaa elämän tuntomerkit ja osaa jäsentää elämän
ilmiöt sekä biologian eri organisaatiotasot molekyylitasolta
biosfääriin
 oppii arvostamaan eliökunnan monimuotoisuutta ja
ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilaisiin ympäristöihin
 ymmärtää perimän ja evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä
 perehtyy biologisen tiedonhankinnan ja tutkimuksen
menetelmiin sekä osaa arvioida kriittisesti eri lähteistä saamaansa biologista tietoa
 tuntee biotieteiden, esimerkiksi bioteknologian ja lääketieteen sovelluksia
 tuntee ihmiselimistön toiminnan peruspiirteet
 ymmärtää perimän ja ympäristötekijöiden merkityksen
terveyden taustana sekä yksilön että ihmiskunnan kannalta
 tiedostaa kestävän kehityksen välttämättömyyden sekä
ymmärtää oman vastuunsa elinympäristön tulevaisuudesta.

Arviointi

Biologiassa arvioidaan opiskelijan kykyä hallita ja käyttää
biologian keskeisiä käsitteitä sekä soveltaa biologisia tietoja.
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luonnontieteellisten lainalaisuuksien sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämiseen,
vuorovaikutussuhteiden merkityksen oivaltamiseen sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen. Taitojen arvioinnissa painotetaan opiskelijan kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen
tiedon hankinnassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti.

Aihekokonaisuudet

Kurssilla BIOI01 ’Kestävä kehitys ja hyvinvointi’- aihekokonaisuus tulee esille erityisesti osiossa ’Luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen’. ’Miten luonto toimii’ –osion opiskelu
antaa perustietoja aktiiviselle kansalaisuudelle ympäristöasioissa.
Kurssi BIOI02 antaa valmiuksia ymmärtää geneettisen
diversiteetin merkitystä kestävän kehityksen kannalta. Kurssi
auttaa myös bioteknologian ymmärtämistä (Teknologia ja
yhteiskunta).
Myös kurssin BIOI03 kantava teema on kestävä kehitys.
Kurssilla opitut tiedot ja taidot antavat valmiuksia kantaa
vastuuta elinympäristön tilasta (Aktiivinen kansalaisuus)
sekä tiedostaa ihmisen ja muun eliökunnan hyvinvointiin ja
turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Tavoitteena on myös, että
opiskelija osaa arvioida teknologian vaikutuksia luonnonympäristön tilaan. Opiskelemalla Suomen luonnonmaiseman
ominaispiirteet opiskelija saa aineksia kulttuuri-identiteettinsä rakentamiseen.
Kurssi BIOI04 antaa opiskelijalle perustiedot ymmärtää
omaan hyvinvointiinsa ja turvallisuuteensa vaikuttavia tekijöitä.
Kurssin BIOI05 tavoitteena on, että opiskelija pystyy
arvioimaan bioteknologian vaikutuksia yksilön elämään,
yhteiskuntaan ja luonnonympäristöön sekä osaa pohtia
biotekniikan eettisiä näkökohtia (Teknologia ja yhteiskunta,
Hyvinvointi ja turvallisuus).

Pakolliset kurssit
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1. Eliömaailma (BIOI01)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä
tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan
 ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla tarkoittaa
 ymmärtää evoluution jatkuvuuden, mekanismit ja
merkityksen
 tuntee muuntelun, sopeutumisen ja lajien välisten suhteiden merkityksen elämän kehitykselle
 osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita
sen kehitystä
 tuntee ekosysteemien keskeiset toimintaperiaatteet.
KESKEISET SISÄLLÖT
 Mitä elämä on?
 biologia tieteenä
 luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen
 evoluutio – elämän kehittyminen
 nykyinen eliökunta ja eliökunnan pääryhmät
 Miten luonto toimii?

			

2. Solu ja perinnöllisyys (BIOI02)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää solun merkityksen elämän perusyksikkönä,
tunnistaa erilaisia soluja ja niiden rakenteita
 ymmärtää solurakenteiden kehityksen ja merkityksen
sekä evoluutioprosessin kokonaisuuden
 osaa solun kemiallisen rakenteen ja toiminnan sekä
osaa kytkeä ne yksilön toimintaan
 hallitsee solun energiatalouden prosessit ja niiden
merkityksen
 tuntee geneettisen informaation rakenteen sekä sen
siirtymisen solusta soluun ja sukupolvelta toiselle
 tietää, miten geenit ohjaavat solun toimintaa
 osaa periytymisen lainalaisuuksien perusperiaatteet
 tietää, kuinka soluja tutkitaan, ja osaa arvioida uusimman solututkimuksen merkitystä.
KESKEISET SISÄLLÖT
 solun rakenne ja toiminta
 solun energiatalous
 solujen toiminnan ohjaaminen
 solujen lisääntyminen
 periytymisen perusteet
 populaatiogenetiikka ja synteettinen evoluutioteoria

Syventävät kurssit
3. Ympäristöekologia (BIOI03)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 osaa ekologian perusteet ja ymmärtää ihmisen toiminnan vaikutuksen elolliseen luontoon
 ymmärtää biodiversiteetin merkityksen ihmiskunnan
tulevaisuudelle
 hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauksia ekosysteemeissä
 tutustuu suomalaisiin ekosysteemeihin ja niiden
erityispiirteisiin sekä perehtyy myös ihmisen muokkaamiin
ekosysteemeihin
 tuntee menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön

tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia
 kehittää ympäristölukutaitoaan, ymmärtää vastuunsa
ympäristön tilasta ja osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
KESKEISET SISÄLLÖT
 ekologinen tutkimus ja ekologiset peruskäsitteet
 biodiversiteetti luonnonvarana
 ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet
 Suomen luonnon ekologiset piirteet ja haavoittuvuus
 kestävä tulevaisuus

4. Ihmisen biologia (BIOI04)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 osaa ihmissolun erilaistumisen pääpiirteet sekä kudosten ja elinten rakenteet ja toimintaperiaatteet
 ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelymekanismeja sekä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuksia
niihin
 ymmärtää hermoston toiminnan ja hormonaalisen viestinnän merkityksen yksilön toimintojen ohjaajana
 ymmärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen
liittyviä fysiologisia muutoksia sekä ihmisen yhteisöllisyyden
merkityksen terveyden kannalta
 pystyy selittämään elimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan ja tuntee merkityksellisimpien sairauksien syntymekanismeja
 ymmärtää ihmisen lajinkehityksen sekä perimän ja
ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen terveyteen
 pystyy tarkastelemaan oppimiaan asioita arkielämän
esimerkkien valossa ja tutustumaan alan uutisiin ja arvioimaan niitä kriittisesti.
KESKEISET SISÄLLÖT
 ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet
 elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys
 elintoimintojen säätely
 ihmisen lisääntyminen
 ihmisen elämänkaari
 perimän merkitys
 elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit

5. Bioteknologia (BIOI05)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 syventää tietojaan solun hienorakenteesta ja solun eri
osien toiminnasta
 ymmärtää elämän keskeisten molekyylien rakenteen ja
merkityksen solun toiminnassa
 hallitsee tärkeimpien mikrobiryhmien kuten bakteerien
ja virusten rakenteen, toiminnan ja lisääntymisen periaatteet
 tuntee geenien toiminnan ja sen säätelyn
 tuntee geenien etsintä- ja tunnistusmenetelmiä sekä
geenien siirtämisen tekniikan pääpiirteet sekä hallitsee geenija biotekniikan keskeiset käsitteet
 tuntee biotekniikan tarjoamia sovellusmahdollisuuksia
eri biotieteissä ja teollisuudessa
 pystyy arvioimaan biotekniikan kehittymisen luomia
mahdollisuuksia, uhkatekijöitä ja eettisiä ongelmia sekä tekemään niiden pohjalta perusteltuja arkielämän ratkaisuja.
KESKEISET SISÄLLÖT
 solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä
 solut proteiinien valmistajina








geenien toiminta
geeniteknologia ja sen mahdollisuudet
mikrobit ja niiden merkitys
biotekniikka teollisuudessa
kasvien ja eläinten jalostus
geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö

Maantiede
Maantieteessä integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetuksessa tarkastellaan elottoman
ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien
rakennetta ja toimintaa. Opetuksen tulee auttaa opiskelijaa
ymmärtämään maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia
ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia.
Tavoitteena on, että opiskelija oppii maantieteellisen tiedon
avulla havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia
tekijöitä, muodostamaan perusteltuja mielipiteitä, ottamaan
kantaa lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Opetuksen tavoitteet

Maantieteen opiskelun tavoitteena on, että aikuisopiskelija
 osaa hankkia, tulkita ja kriittisesti arvioida maantieteellistä tietoa, kuten karttoja, tilastoja sekä kirjallisia, digitaalisia ja muita medialähteitä sekä osaa hyödyntää monipuolisesti tietotekniikkaa maantieteellisten tietojen esittämisessä
 ymmärtää, mitä alueellisuus, tila ja paikka merkitsevät
maantieteessä ja maantieteellisessä ajattelussa
 osaa kuvata luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita sekä osaa kriittisesti
arvioida ajankohtaisia maailman tapahtumia
 osaa havainnoida, analysoida ja arvioida luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön tilaa, niissä tapahtuvia
muutoksia sekä ihmisten hyvinvointia paikallisesti ja maailmanlaajuisesti
 ymmärtää, mitä alueellinen kehittyneisyys merkitsee, ja
osaa pohtia mahdollisuuksia ratkaista taloudellisia ja sosiaalisia eriarvoisuusongelmia
 tuntee ja ymmärtää erilaisia kulttuureja sekä suvaitsee
ja kunnioittaa erilaisuutta
 tuntee suunnittelun keinoja eri aluetasoilla ja tietää
mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäristönsä kehitykseen
 osaa toimia ympäröivän maailman kysymyksiin kantaaottavana ja kestävän kehityksen puolesta toimivana aktiivisena maailmankansalaisena.

Arviointi

Maantieteessä arvioidaan maantieteellisen ajattelun kehittymistä tietojen ja taitojen suhteen. Arvioinnin kohteina ovat
peruskäsitteiden hallinta, valmius perustella maantieteellisiä
väittämiä ja kannanottoja sekä taito havaita alueellisia riippuvuuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito tulkita ja
arvioida maantieteellistä tietoainesta sekä soveltaa maantieteellistä tietoa eri tilanteissa. Arvioitavia taitoja ovat maantieopetussuunnitelma
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teellisen tiedon analysointi-, käsittely- ja esittämistaidot kuten
kartan tulkintataito ja muut graafiset taidot.
Aihekokonaisuus ’Kestävä kehitys ja hyvinvointi’ eri muodoissaan on olennainen osa jokaista lukion maantieteen kurssia.
Kurssilla GE1 opiskelija saa tietoa Suomen maiseman ominaispiirteistä ja saa siten aineksia oman kulttuuri-identiteettinsä rakentamiseen. Kurssi antaa myös taustaa luonnonilmiöitä käsitteleville uutisille (viestintä- ja mediaosaaminen). Kurssilla GE2
sivutaan kokonaisuutta ’Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys’,
kun käsitellään kaavoitusta ja sen vaatimaa oma-aloitteisuutta.
Kurssilla GE3 korostuu eri tiedonlähteiden merkitys ajankohtaisten hasardiuutisten seurannassa. Kurssilla GE4 käytettävät
työtavat liittyvät olennaisesti aihekokonaisuuteen ’Viestintä- ja
mediaosaaminen’. Paikkatietojärjestelmät (GIS) sivuavat myös
kokonaisuutta ’Teknologia ja yhteiskunta’.

Pakollinen kurssi
1. Sininen planeetta (GE00I1)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 osaa käyttää luonnonmaantieteen peruskäsitteitä
 ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvat ilmiöt
 osaa kuvata ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja
toiminnan
 ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat, sekä osaa tulkita kuvista ja kartoilta luonnonmaisemien
rakennetta, syntyä ja kehitystä
 ymmärtää elottoman ja elollisen luonnon vyöhykkeisyyden maapallolla
 osaa soveltaa hankkimaansa luonnonmaantieteellistä
tietoa sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti.
KESKEISET SISÄLLÖT
 maantieteen tehtävät, maantiede luonnontieteenä,
maantieteellinen tietoaines ja tutkimusmenetelmät
 Maan planetaarinen luonne
 ilmakehä liikkeessä
 vesikehä liikkeessä
 sää ja ilmasto
 maapallon muuttuvat pinnanmuodot
 maapallon kasvillisuusvyöhykkeet
 luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla

Syventävät kurssit
2. Yhteinen maailma (GEOI02)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 osaa käyttää kulttuurimaantieteen käsitteitä sekä osaa
tulkita ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja rakenteita kulttuurimaantieteen teorioita ja malleja hyväksi käyttäen
 tuntee eri kulttuureja ja osaa arvioida niiden kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä
 osaa analysoida maapallon eri alueiden väestönkehitystä ja asutuksen piirteitä sekä kaupungistumisen syitä ja
seurauksia
 osaa arvioida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien
mahdollisuuksien vaikutusta ihmisen toimintaan eri alueilla
sekä ymmärtää ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen merkityksen
 tuntee aluesuunnittelun tavoitteita ja vaikuttamiskeinoja
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 tuntee kehittyneisyyserojen erilaiset ilmenemismuodot
 osaa arvioida ihmisten hyvinvointia, ympäristön tilaa
sekä kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä nyt ja
tulevaisuudessa maapallon eri alueilla.
KESKEISET SISÄLLÖT
 kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät
 väestö ja asutus
 muuttoliikkeet ja kaupungistuminen
 kulttuurit ja kulttuurien muuttuminen sekä vähemmistökulttuurit
 luonnonvarat ja niiden riittävyys
 alkutuotanto ja ympäristö
 teollisuus ja energia
 liikkuminen ja vuorovaikutus
 ihmistoiminnan alueellinen rakenne
 kulttuurimaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla
 kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys

3. Riskien maailma (GEOI03)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä
ihmisen ja luonnon vuorovaikutussuhteeseen liittyvät riskit
maapallolla sekä osaa arvioida niiden merkitystä ihmisen ja
ympäristön kannalta
 tuntee, millaisia riskejä maapallon eri alueilla ilmenee,
sekä osaa vertailla ja arvioida eri alueiden riskiherkkyyttä
sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti
 osaa arvioida alueiden kehittyneisyyden ja alueilla
ilmenevien riskien välistä suhdetta
 osaa seurata ja kriittisesti arvioida ajankohtaisia riskiuutisia eri medioissa sekä osaa soveltaa oppimaansa tietoa
riskiuutisten analysointiin ja arviointiin
 tietää, millaisten ratkaisujen avulla uhkia voidaan välttää tai niiden vaikutuksia lieventää
 ymmärtää, että ihminen vaikuttaa omalla toiminnallaan
maapallon elinkelpoisuuteen sekä ihmisten hyvinvointiin ja
turvallisuuteen
 tietää mahdollisuudet ennakoida ja varautua riskeihin,
säädellä ristiriitoja sekä toimia kestävän kehityksen mukaisesti.
KESKEISET SISÄLLÖT
 riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys
 luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet sekä
luonnonriskeihin varautuminen
 ihmisen ja luonnon riippuvuussuhteeseen liittyvät
ympäristöriskit ja riskialueet sekä mahdollisuudet estää ja
pienentää ympäristöriskejä kestävän kehityksen keinoin
 ihmiskunnan riskit ja riskialueet sekä ristiriitojen säätelymahdollisuudet
 tekniset hasardit

4. Aluetutkimus (GEOI04)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 osaa kartografian perusteet
 tuntee maantieteellisten paikkatietojärjestelmien periaatteita ja sovellusmahdollisuuksia
 osaa kerätä tiettyyn alueeseen liittyvää maantieteellistä
tietoa erilaisista lähteistä, kuten kartoista ja tilastoista sekä
sähköisistä ja muista medialähteistä
 osaa visualisoida alueellista tietoa karttoina, diagrammeina ja valokuvina

 osaa analysoida ja tulkita hankkimaansa aineistoa sekä
laatia aineiston avulla kuvauksen alueesta
 osaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, kuten
kriittisen lähteiden käytön ja viittaustekniikan, sekä tuntee
tekijänoikeudet.
KESKEISET SISÄLLÖT
 kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot
 paikkatietojärjestelmät ja niiden sovellusmahdollisuudet
 aluetutkimus: tutkimusalueen valinta, aineiston keruu,
käsittely ja tulkinta sekä pienimuotoisen aluekuvauksen
raportointi: tutkimusalueen sijainti osana laajempia aluekokonaisuuksia, alueen koko, luonnonolot, väestö ja asutus,
luonnonvarat ja maankäyttö, elinkeinot, liikenne ja palvelut,
alueen jako osa-alueisiin sekä alueen ongelmat ja kehittäminen.

Fysiikka
Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon
perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttämällä luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa
tietoa. Tavoitteena on löytää luonnossa yleispäteviä lainalaisuuksia ja esittää ne matemaattisina malleina.
Fysiikan opiskelulle luonteenomainen kokeellisuus voi olla
aihepiirin, opetuksen vaiheen ja välineiden mukaan opiskelijoiden omakohtaista työskentelyä, opettajan esittämiä
demonstraatioita, vierailujen, videoiden tai vain kerronnan
kautta tapahtuvaa toimintaa. Kokeellisuudella tuetaan
opiskelijaa omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä,
periaatteita ja malleja. Aikuisopiskelijalle voi hänen päivittäisessä toimintaympäristössään tarjoutua mahdollisuuksia
soveltaa oppimaansa fysiikan tarkastelutapaa ja kokeellisuutta käytännössä.
Luonnontieteiden opiskelussa tiedon hankkimiseen käytetään kokeellisia menetelmiä, erilaisia tiedon lähteitä sekä
tapoja käsitellä tietoa. Fysikaalisen tiedon lähteenä on ensisijaisesti luonto. Aikuisopiskelijalle luonnontieteellisen tiedon
lähteinä ovat lisäksi oppi- ja tietokirjat, digitaaliset tietovarannot, alan asiantuntijat ja oma työ- ja toimintaympäristö.
Fysiikan opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen
ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, tiedon
luotettavuuden ja sen merkityksen arviointiin elämän eri
tilanteissa. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia keskustella
ja kirjoittaa fysiikan ja teknologian tiedonalaan kuuluvista
asioista ja ilmiöistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen
sekä auttaa häntä ymmärtämään fysiikan ja teknologian
merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja
yhteiskunnassa. Fysiikan opiskelu tukee opiskelijan persoonallisuuden kehittymistä ja maailmankuvan muodostamista.
Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
 tiedostaa ihmisen osana luontoa ja ymmärtää fysiikan
merkityksen luonnon ilmiöiden mallintamisessa
 ymmärtää kokeellisen toiminnan ja teoreettisen pohdis-

kelun merkityksen luonnontieteellisen tiedon muodostumisessa
 pystyy ratkaisemaan luonnontieteiden ja teknologian
alaan kuuluvia ongelmia fysiikan lakeja ja käsitteitä luovasti
hyväksi käyttäen
 hankkii ja käsittelee tietoa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa sekä omassa toimintaympäristössään asiantuntijayhteisön tapaan
 suunnittelee ja tekee yksinkertaisia mittauksia, kykenee
tulkitsemaan ja arvioimaan tuloksia sekä soveltamaan niitä
 hyödyntää erilaisia tietolähteitä tiedonhankinnassa sekä
kykenee esittämään ja julkistamaan tietoja monipuolisella
tavalla myös teknisiä apuvälineitä käyttäen.

Arviointi

Fysiikassa arvioidaan opetussuunnitelman perusteissa
esitettyjen kurssikohtaisten fysiikan tietojen ja niiden soveltamistaitojen saavuttamista erityisesti matemaattisia malleja
käyttäen. Arvioinnin kohteena ovat myös tiedonkäsittelytaitojen, kokeellisen työskentelyn taitojen sekä muiden opiskelua
tukevien taitojen kehittyminen, kuten fysikaalisen ongelman
ratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen.

Aihekokonaisuudet
Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

Kaikilla fysiikan kursseilla opiskelijalle tulee tarjota
mahdollisuus osallistua oppilastöiden kautta vastuulliseen ja
osallistuvaan työskentelyyn.

Kestävä kehitys ja hyvinvointi

Rohkaistuakseen aktiiviseksi terveellisen ja turvallisen
ympäristön kehittäjäksi opiskelija saa tarvittavaa tietoa mm.
säteilystä, energiavarojen hyödyntämisestä, melun terveysvaikutuksista ja kovalta ääneltä suojautumisesta, liikenne-,
sähkö- ja säteilyturvallisuudesta sekä ydinenergiasta ja
radioaktiivisuudesta, erityisesti kursseilla FYSI01, FYSI02,
FYSI03, FYSI04, FYSI07 ja FYSI08

Teknologia ja yhteiskunta

Fysiikan merkitystä historian eri vaiheissa sekä nykyisen
teknologian kehittämisessä tarkastellaan FYSI01-kurssilla.
Fysiikan ja teknologian arkielämää helpottaviin sovelluksiin,
kuten energiantuotantoon, optisten laitteiden sovelluksiin,
satelliitteihin ja niiden käyttöön, sähkömagneettiseen viestintään sekä ydinenergiaan, tutustutaan kursseilla FYSI02,
FYSI03, FYSI05, FYSI07 ja FYSI08.

Viestintä- ja mediaosaaminen

Kaikilla fysiikan kursseilla tulisi antaa opiskelijalle mahdollisuus tutustua fysiikan oppimisen eri viestintäkanaviin
sekä fysiikan erilaisiin mittauslaitteisiin (tietokoneavusteinen
mittaus, graafiseen laskimeen liitettävät anturit).

Pakollinen kurssi
1. Fysiikka luonnontieteenä (FYSI01)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä
saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta
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fysiikkaa kohtaan
 tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja osaa jäsentää käsitystään
luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja
periaatteiden avulla
 ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu
kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen
kautta
 tulkitsee ja mallintaa kokeellisen työn tuloksia graafisesti
 käyttää opiskelun tukena tieto- ja viestintätekniikkaa.
KESKEISET SISÄLLÖT
 fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana
 aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset
 energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa
 kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen
tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja
niiden luotettavuuden arviointi
 voima liikkeen muutoksen aiheuttajana
 liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja
liikkeen graafinen esitys

Syventävät kurssit

Syventävien kurssien tavoitteena on, että opiskelija
 saa valmiuksia opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla
 tutkii luonnon ilmiöitä sekä mallintaa ja esittää niitä
algebrallisten ja graafisten menetelmien avulla
 rakentaa fysiikan malleja ja käyttää niitä ennusteiden
tekemiseen
 tutkii ja havainnollistaa malleja tieto- ja viestintätekniikan avulla
 tutustuu klassisen fysiikan osa-alueisiin ja modernin
fysiikan alkeisiin
 tutustuu fysiikan eri osa-alueisiin liittyvään teknologiaan
 tutustuu fysiikan merkitykseen yhteiskunnan eri alueilla
 tutustuu fysiikan sovelluksiin ja niihin liittyviin turvallisuustekijöihin.

2. Lämpö (FYS0I2)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt
 tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin
pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä
 saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.
KESKEISET SISÄLLÖT
 kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen
 paine, hydrostaattinen paine
 kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon
muutokset ja lämpöenergia
 mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde
 lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia
 energiavarat

3. Aallot (FYSI03)
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 saa yleiskuvan luonnon jaksollisista ilmiöistä ja perehtyy niitä selittäviin keskeisiin periaatteisiin
 perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä, ääntä tai sähkömagneettisia
aaltoja.
KESKEISET SISÄLLÖT
 harmoninen voima ja värähdysliike
 aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen
 aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen
 heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen
 valo, peilit ja linssit
 ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä
suojautuminen

4. Liikkeen lait (FYSI04)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja käsittelee niitä
selittäviä malleja
 tutkii etenemisliikkeeseen liittyviä ilmiöitä kokeellisesti
ja perehtyy niiden avulla Newtonin lakeihin
 ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa.
KESKEISET SISÄLLÖT
 liikkeen mallit ja Newtonin lait
 etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat
voimat, noste
 liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate
 liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate
 värähdysliikkeen energia

5. Pyöriminen ja gravitaatio (FYSI05)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 syventää osaamistaan mekaniikassa sekä statiikkaan ja
pyörimiseen liittyvien ilmiöiden laskennallista hallintaansa
 syventää mekaniikan maailmankuvan tuntemustaan.
KESKEISET SISÄLLÖT
 momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen
 pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä
pyörimisliike
 pyörimisen liikeyhtälö
 pyörimismäärän säilyminen
 pyörimisliikkeen energia
 ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys
 gravitaatio ja gravitaation alainen liike
 heittoliike ja planeettojen liike
 satelliitit ja niiden käyttö

6. Sähkö (FYSI06)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä ja tutustuu
mittaustekniikkaan
 osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja
tutkia yksinkertaisia virta-piirejä.
Keskeiset sisällöt
 sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa
 jännitteen ja sähkövirran mittaaminen
 Ohmin laki

 Joulen laki
 vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait
 Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine
sähkökentässä
 kondensaattori, kytkennät ja energia
 sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi

7. Sähkömagnetismi (FYSI07)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 syventää tuntemustaan sähkömagnetismin ilmiöistä
 perehtyy sähköturvallisuuteen
 syventää sähkömagneettisten ilmiöiden yhyeiskunnallisen merkityksen tuntemustaan.
Keskeiset sisällöt
 magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä
 varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä
 induktiolaki ja Lenzin laki
 induktioilmiöitä pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio
 energian siirto sähkövirran avulla
 tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä
impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen
 värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä
 sähköturvallisuus
 energiateollisuus

8. Aine ja säteily (FYS0I8)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja
energian ekvivalenssiin aineen rakennetta ja rakenneosien
dynamiikkaa hallitsevina periaatteina
 syventää kokonaiskuvaansa fysiikan kehityksestä ja sen
pätevyysalueesta luonnonilmiöiden tulkitsijana.
Keskeiset sisällöt
 sähkömagneettinen säteily
 röntgensäteily
 mustan kappaleen säteilyvalosähköilmiö
 valosähköilmiö
 säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne
 atomimallit esimerkkinä Bohrin atomimalli
 kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja
energiatasokaavio
 atomiytimen rakenne
 radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus
 massan ja energian ekvivalenssi
 ydinreaktiot ja ydinenergia
 aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu

Soveltavat kurssit
9 Fysiikan kokonaiskuva (1 ov)

TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT
Kurssilla käsitellään mekaanista systeemiä,
termodynaamista systeemiä, kenttiä, rakentumisperiaatteita
sekä kiinnitetään huomiota fysiikan tehtävien hyvään
esitystapaan. Aiempia kokonaisuuksia yhdistävä kurssi.
Opetussisällöt ja työskentelytavat määriytyvät tarkemmin

opiskelijoiden tarpeiden ja ryhmän taitotason perusteella.
Kurssilla opiskeltavat aihepiirit liittyvät
aihekokonaisuuteen teknologia ja yhteiskunta.

16. Biofysiikka

Kurssilla tutustutaan eläinfysiologiaan fysiikan
näkökulmasta. Keskeisiä aihepiirejä ovat muiden muassa
solun, nesteiden ja aistien fysiikka, kehon mekaniikka ja
lääketieteellinen fysiikka.
Edellytyksenä on kursseja 1-4 vastaavat tiedot.
Sähköfysiikan perusteiden tunteminen on myös suureksi
avuksi. Kurssin aikaisin suoritusajankohta on toisen
lukiovuoden keväällä. Kurssi soveltuu myös erinomaisesti
sairaanhoitoalalle tai lääketieteelliseen pyrkiville abeille.

Kemia

Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan
luonnontieteellisen ajattelun ja maailmankuvan kehittymistä
osana monipuolista yleissivistystä. Opetus auttaa ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa ja teknologiaa sekä
antaa opiskelijalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja
ja keskustella erityisesti energian tuotantoon, ympäristöön ja
teollisuuteen sekä tuotteiden elinkaareen liittyvistä asioista.
Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä keskeisenä perusluonnontieteenä, joka pyrkii tutkimaan ja kehittämään materiaaleja, menetelmiä, laitteita ja prosesseja kestävän kehityksen
edistämiseksi. Kemian opetukselle luonteenomaista on
kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havaitseminen ja tutkiminen kokeellisesti, ilmiöiden tulkitseminen ja
selittäminen mallien ja rakenteiden avulla, ilmiöiden kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä ilmiöiden mallintaminen ja
matemaattinen käsittely.
Monipuolisin työtavoin ja arviointimenetelmin opiskelijoita
ohjataan aktiiviseen kemian tietojen ja taitojen kehittämiseen. Kemian opetuksen toteutuksessa otetaan huomioon
aikuisopiskelijoiden lähtötaso ja opiskeluvalmiudet sekä
luodaan myönteinen kuva kemiaa ja sen opiskelua kohtaan.
Kemian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
 osaa kemian keskeisimmät peruskäsitteet ja tietää
kemian yhteyksiä jokapäiväisen elämän ilmiöihin sekä
ihmisen ja luonnon hyvinvointiin
 osaa kokeellisen työskentelyn tai muun aktiivisen
tiedonhankinnan avulla etsiä ja käsitellä tietoa elämän
ja ympäristön kannalta tärkeistä kemiallisista ilmiöistä ja
aineiden ominaisuuksista sekä arvioida tiedon luotettavuutta
ja merkitystä
 kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan kokeellisesti tai
muutoin hankkimaansa tietoa ja keskustelemaan siitä sekä
esittämään sitä muille
 perehtyy tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksiin
tiedonhankinnan ja mallintamisen välineinä
 perehtyy nykyaikaiseen teknologiaan teollisuudessa ja
ympäristötekniikassa,
 osaa käyttää kemiallista tietoa kuluttajana ja
terveyden edistämisessä sekä osallistuttaessa luontoa,
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ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja
päätöksentekoon
 saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät
kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan.

Arviointi

Kemiassa arvioinnin kohteena on kemiallisen tiedon
ymmärtäminen sekä soveltamisen taito. Arvioinnissa tulee
lisäksi ottaa huomioon kokeellisen tiedonhankinnan ja käsittelytaitojen kehittyminen.
Kemiassa arvioinnin menetelminä käytetään kurssikokeita, osallistumisaktiivisuuden seurantaa, kokeellista työskentelyä, työselostuksia, projektitöitä, esitelmiä tai tutkielmia.
Lisäksi opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen
ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti.

Aihekokonaisuudet
Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

Kaikilla kemian kursseilla opiskelijalle tulee tarjota
mahdollisuus osallistua oppilastöiden kautta aktiiviseen ja
vastuulliseen työskentelyyn.

Kestävä kehitys ja hyvinvointi

Kestävän kehityksen periaate sekä ihmisen ja luonnon
hyvinvointi on kemian opiskelun perustana. Jotta opiskelija
voisi toimia kestävän kehityksen puolesta, kursseilla annetaan tietoa eri kemikaaliryhmien ominaisuuksista, valmistuksesta, käytöstä ja ympäristövaikutuksista.

Teknologia ja yhteiskunta

KE1-kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijalle kuva
kemian mahdollisuuksista ja merkityksestä elinympäristömme suojelemisessa. KE4-kurssilla kiinnitetään huomiota
myös uusiin materiaaleihin sekä niiden ympäristövaikutusten
arviointiin käytettäviin menetelmiin. Kemiallisen reaktion
tapahtumiseen vaikuttavat tekijät, energian muutokset kemiallisissa reaktioissa ja kemiallisen reaktion tasapaino sekä
kaikkien näiden merkitys elinympäristössä ja teollisuuden
prosesseissa tulee esille kursseilla KE3 ja KE5

Viestintä- ja mediaosaaminen

Opiskelijaa rohkaistaan heti kemian opintojen alussa
aktiivisesti käyttämään tiedonhankinnan ja mallintamisen välineenä viestintä- ja mediatekniikkaa ohjaten häntä samalla
kriittisyyteen tiedon totuudellisuudesta.

Pakollinen kurssi
1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KEMI01)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 saa kuvan kemiasta, sen mahdollisuuksista yhteiskunnassa, elinympäristön toiminnoissa sekä haitallisten ympäristövaikutusten valvonnassa ja torjunnassa
 syventää aiemmin opittujen kemian perusteiden ymmärtämistä kurssilla käsiteltävien asioiden yhteydessä
 osaa orgaanisten yhdisteiden rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita sekä ymmärtää niiden merkityksen
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ihmiselle ja elinympäristölle
 tuntee erilaisia seoksia sekä niihin liittyviä käsitteitä
 oppii kriittisen tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja
 osaa tutkia kokeellisesti tai mallien avulla orgaanisten
yhdisteiden ominaisuuksia ja reaktioita.
Keskeiset sisällöt
 kemia ympäristön tutkimuksessa, päästöjen vähentämisessä ja haitallisten ympäristövaikutusten torjunnassa
 orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia
happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia
 orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus
 erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus
 orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita

Syventävät kurssit
2. Kemian mikromaailma (KEMI02)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä
yhteyksiä
 osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä erilaisia kemian malleja, taulukoita ja järjestelmiä
 tuntee orgaanisten yhdisteiden rakenteita ja tuntee
rakenteen määrityksessä käytettäviä menetelmiä
 osaa tutkia kokeellisesti tai erilaisia malleja käyttäen
aineiden rakenteeseen, ominaisuuksiin ja reaktioihin liittyviä
ilmiöitä.
Keskeiset sisällöt
 alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä
 elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit
 hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava
 kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet
 atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten
yhdisteiden rakenne
 isomeria

3. Reaktiot ja energia (KEMI03)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä niiden merkityksen elinympäristössä ja
teollisuudessa
 ymmärtää energian sitoutumisen ja vapautumisen
kemiallisissa reaktioissa sekä niiden merkityksen yhteiskunnassa
 osaa kirjoittaa reaktioyhtälöitä ja käsitellä reaktioita
matemaattisesti
 osaa tutkia kokeellisesti tai erilaisia malleja käyttäen
reaktioihin, reaktionopeuteen ja -mekanismeihin liittyviä
ilmiöitä.
Keskeiset sisällöt
 kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu
 epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä sekä sovelluksia

 stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö
 energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa
 reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät

4. Metallit ja materiaalit (KEMI04)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee teollisesti merkittäviä raaka-aineita sekä niiden
jalostusprosesseja
 tuntee hapettimia ja pelkistimiä ja niiden käyttöä sekä
osaa kirjoittaa hapettumis-pelkistymisreaktioita
 osaa sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteet sekä niihin
liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia
 tuntee erilaisia materiaaleja, niiden koostumusta, ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä sekä kulutustavaroiden
ympäristövaikutusten arviointiin käytettäviä menetelmiä
 osaa tutkia kokeellisesti tai malleja käyttäen metalleihin
ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä.
Keskeiset sisällöt
 sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali,
kemiallinen pari ja elektrolyysi
 hapettumis-pelkistymisreaktiot
 metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vetyyhdisteet
 bio- ja synteettiset polymeerit sekä komposiitit

5. Reaktiot ja tasapaino (KEMI05)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää reaktion tasapainotilan muodostumisen ja
siihen liittyviä laskennallisia tasapainosovelluksia
 ymmärtää tasapainon merkityksen ja tutustuu tasapainoon teollisuuden prosesseissa ja luonnon ilmiöissä
 osaa tutkia kokeellisesti tai malleja käyttäen kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä.
Keskeiset sisällöt
 reaktiotasapaino
 happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit,
puskuriliuokset ja niiden merkitys
 liukoisuus ja liukoisuustasapaino
 tasapainoon liittyvät graafiset esitykset

Soveltavat kurssit
6. Lukion keskeinen kemia (KEMI06)

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan
kokonaiskuva kemiasta ylioppilastutkinnon kemian ainereaalikoetta tai jatkokoulutuspaikkojen sisäänpääsykoetta varten.
Lukion kemian kurssien 1 -5 keskeisimpiä sisältöjä on koottu
tiiviiksi aihekokonaisuuksiksi, joita käsitellään erilaisten
tehtävien avulla.

Uskonto
Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on syventää
aikuisopiskelijan oman uskonnon ja sen kulttuuriperinnön
tuntemusta. Opiskelussa perehdytään uskonnosta nousevaan

elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin
uskontoihin tutustutaan niiden omista lähtökohdista käsin.
Uskonnonopetuksessa uskontoa tarkastellaan laajasti osana
kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja yksilön elämää.
Uskonnonopetus on erilaisia näkemyksiä huomioon ottavaa ja yksilöllistä vakaumusta kunnioittavaa. Oppiaineksen
opetuksessa hyödynnetään viimeaikaista teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta. Koska uskonto on osa kulttuuria ja
yhteiskuntaa, uskonnonopetuksella on luontaiset kytkennät
myös humanistis-yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin.
Uskonnonopetuksessa luodaan edellytykset ymmärtää uskontoja ja soveltaa tätä tietoa oman maailmankatsomuksen,
kulttuurin ja yhteiskunnan jäsentämisessä sekä kulttuurien
välisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa käytetään hyväksi
uskontojen omia lähteitä, tutkimusta ja eri medioiden välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa painottuvat
aktivoivat työtavat, joiden avulla uskonnon sisältöjä liitetään
opiskelijoiden kokemusmaailmaan ja autetaan heitä prosessoimaan ja sisäistämään kurssien sisältöjä ja kasvamaan
asetettujen tavoitteiden suuntaan.

Uskonnon opetuksen tavoitteet

Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
 hallitsee uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa
niin, että hän ymmärtää uskonnon merkityksen ja vaikutuksen niin yksityisen ihmisen ja yhteisön elämässä kuin
yhteiskunnassa ja kulttuurissakin
 hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoa, joiden avulla
hän osaa pohtia ja analysoida erilaisia uskontoihin liittyviä
kysymyksiä
 kykenee jäsentämään ja arvioimaan omaa maailmankatsomustaan ja kulttuuri-identiteettiään sekä arvostaa oman
kulttuurinsa ja muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä
 kunnioittaa ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus ja
pystyy elämään ja toimimaan eri kulttuureista tulevien ja eri
tavoin ajattelevien ja uskovien ihmisten kanssa monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja maailmassa
 ymmärtää henkilökohtaisen vastuun merkityksen sekä
tiedostaa erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla vaikuttavat
arvot ja niiden merkityksen
 hallitsee uskonnollisiin ja moraalisiin kysymyksiin liittyviä keskustelu- ja ajattelutaitoja sekä uskontoihin liittyvän
tiedon itsenäistä hankintaa ja kriittistä arviointia.

Arviointi

Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu katsomuksellisten ajattelutaitojen hallintaan, mikä tarkoittaa kykyä yhdistellä, eritellä ja arvioida uskontoja, uskonnon ja kulttuurin sekä
uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Opiskelijoita ohjataan arvioimaan asetettujen ja omien tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan työn määrä
ja laatu sekä opiskelijoiden yksilölliset taidot. Arvioinnin tulee
kannustaa opiskelijoita oman työskentelynsä suunnitteluun,
arviointiin ja kehittämiseen.

EVANKELIS-LUTERILAINEN
USKONTO

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävä on
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syventää ja laajentaa opiskelijan oman ja muiden uskontojen
tuntemusta perehdyttämällä hänet uskontojen luonteeseen
ja merkitykseen yksilön, kulttuurin ja yhteiskunnan kannalta.
Opiskelija tarkastelee opiskeltavan aineksen valossa myös
eettisiä valintoja sekä niiden vaikutuksia yksilön elämään ja
yhteiskuntaan.

Pakollinen kurssi
1. Uskonnon luonne ja merkitys (USKI01)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun
ominaislaadun pyhän kirjallisuuden edustajana
 ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen ja
vaikutuksen kulttuuriin
 tuntee Raamatun syntyhistorian ja tutkimuksen pääpiirteet sekä Raamatun vaikutuksen länsimaiseen kulttuuriin.
Keskeiset sisällöt
 uskonnon määrittely ja tutkiminen, uskonnon kieli
 uskonnon ominaispiirteet
 uskonto yksilön ja yhteisön elämässä
 Raamatun vaikutus maailmankuvaan ja kulttuuriin
 Raamatun synty ja sisältö sekä tutkimus- ja tulkintatavat

Syventävät kurssit
2. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (USKI02)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut,
levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä eri aikoina
 ymmärtää, miten kristinuskon opin muovautuminen ja
jumalanpalveluselämän kehitys heijastuvat niin kirkkorakennuksiin, kirkkotaiteeseen kuin musiikkiinkin
 havaitsee yhteiskunnan ja uskonnon välisen vuorovaikutuksen ja sen merkityksen eri aikoina
 hahmottaa kristinuskon ilmenemisen erilaisina kirkkokuntina eri puolella maailmaa ja ymmärtää kristinuskon
yhteisen perustan.
Keskeiset sisällöt
 kristillisen kirkon synty
 alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon
 lännen kirkko keskiajalla
 idän kirkon kehitys
 reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla
 nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa
 kirkkojen ja uskontojen vuoropuhelu

3. Ihmisen elämä ja etiikka (USKI03)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää
elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen
 saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun
 ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja
tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan
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 saa käsityksen Raamatun kirjojen elämänkysymysten
pohdinnasta
 tuntee kristillisen etiikan perusteet ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

Keskeiset sisällöt
 ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus,
kärsimys ja kuolema
 kristillinen jumala- ja ihmiskäsitys
 ihmisen ja luonnon suhde
 kristillinen etiikka ja etiikan teoriat
 keskeisiä yksilö- ja yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä

4. Uskontojen maailmat (USKI04)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet
 ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin ja
yhteiskuntaan
 ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän
peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii arvostamaan
muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä.
Keskeiset sisällöt
Käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja
Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla olevien
teemojen näkökulmasta:
 uskontojen syntyhistoria, levinneisyys ja kannattajamäärät
 uskontojen pyhät kirjat ja oppi
 uskontojen eettiset ohjeet
 uskontojen myytit ja riitit
 uskontojen suuntaukset ja tulkinnat
 uskonnot ja taide
 uskonnot ja yhteiskunta

5. Mihin suomalainen uskoo? (USKI05)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee uskonnon ilmenemismuodot Suomessa muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän uskonnollisuuteen
 ymmärtää Suomessa uskonnollisista ja maailmankatsomuksellisista kysymyksistä käytävää keskustelua ja sen
taustatekijöitä
 osaa jäsentää Suomessa toimivien uskonnollisten yhteisöjen kenttää: liikkeiden opilliset korostukset ja toiminta.
Keskeiset sisällöt
 muinaissuomalainen uskonto
 Suomen kirkkohistorian yleislinjat
 luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän
Suomessa
 ei-kristilliset yhteisöt Suomessa
 kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja
yhteiskuntaan

Soveltavat kurssit
11. Uskonnon kertauskurssi (USKI06)

Valmistautuminen uskonnon reaalikokeeseen. Kerrataan
lukion uskonnon pääkohdat, harjoitellaan vastaustekniikkaa.

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Se hyödyntää ihmis-, yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmisiä pidetään
luonnollisina, tajunnallisina ja kulttuurisina olentoina, jotka
kokevat, luovat ja uusintavat merkityksiä keskinäisessä
kanssakäymisessään. Inhimilliset käytännöt ja katsomukset
ovat yksilöiden, yhteisöjen ja traditioiden vuorovaikutuksen
tulosta. Elämänkatsomustiedon opetus rakentuu ihmiskäsitykselle, joka korostaa ihmisten mahdollisuutta elää vapaina
ja keskenään tasavertaisina, aktiivisina ja tavoitteellisina.
Oppiaineen opetuksessa painotetaan ihmisten kykyä
tutkia maailmaansa ja laajentaa sitä koskevaa tietämystään
sekä yhteisellä toiminnallaan tietoisesti ohjata elämäänsä.
Näistä lähtökohdista oppiaine tukee ja auttaa jäsentämään
opiskelijoiden elämänkatsomusta ja identiteettiä sekä heidän
yhteisöllisiä hyvän elämän ihanteitaan ja käytäntöjään.
Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on, että
aikuisopiskelija saa tukea pyrkimyksilleen
 arvioida kokemuksiaan ja rakentaa identiteettiään
sekä elämänkatsomustaan
 laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista
yleissivistystään
 kehittää arvostelu-, harkinta- ja toimintakykyään
 sisäistää ihmisoikeuksien, myönteisen
monikulttuurisuuden, yhteiskunnallisen ja globaalin
oikeudenmukaisuuden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Arviointi

Elämänkatsomustiedossa arvioidaan sisällöllisen tiedon
omaksumisen ja katsomuksellisen ymmärryksen kehittymisen lisäksi opiskelijan valmiutta tarkastella sekä ilmaista
katsomuksellisia aiheita monipuolisesti, taitavasti ja luovasti.
Katsomukselliset kysymykset ovat usein henkilökohtaisia,
mutta niiden pohdiskelun perustana ovat ajattelun tiedolliset
hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja
systemaattisuus. Katsomusten, arvostusten ja uskomusten
arviointi- ja ilmaisutavoissa arvostetaan suvaitsevaisuutta, eri
näkökulmien ja toisten katsomustapojen huomioimista.

Pakollinen kurssi
1. Hyvä elämä (ELAI01)

Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista
aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 kasvattaa kykyään arvioida omaa elämänkokemustaan, kykyään sitoutua valitsemiinsa moraalisiin periaatteisiin
ja haluaan toimia arvostustensa mukaisesti
 kasvattaa valmiuttaan ja haluaan välittää ja kantaa
vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja
luonnosta
 kehittää kykyään nähdä kokonaisuuksia yhä moni-

muotoisemmaksi käyvässä maailmassa ja näin vahvistaa kykyään jäsentää omaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan
 oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia
koskevia väitteitä
 kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja tuntemuksiaan suvaitsevaisesti, johdonmukaisesti ja luovasti.
Keskeiset sisällöt
 peruskäsitteet: elämänkatsomus, elämänkatsomustieto, hyvä elämä, minuus, identiteetti
 hyvä elämä: ihmisen perustarpeita selvittävät mallit
sekä maallisia ja uskonnollisia hyvän elämän malleja
 ihmisen yksilöllisen olemassaolon peruskysymykset:
vapaa tahto ja valinnat, syntymä ja kuolema, optimismi,
pessimismi ja realismi
 elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys
 identiteetin muodostaminen ihmisen elämänkaaren
aikana sekä eettiset valinnat eri elämänvaiheissa
 yksilöllinen elämä ennen sekä nykyisessä monien
mahdollisuuksien yhteiskunnassa
 hyveistä ja paheista koskevia käsityksiä ennen ja nyt
sekä niiden suhde elämäntapoihin ja tottumuksiin

Syventävät kurssit
2. Maailmankuva (ELAI02)

Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja
maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman
käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten
instituutioiden merkitykseen siinä.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii tuntemaan historiallisesti merkittäviä ja nykyajassa vaikuttavia maailmankuvia sekä kasvattaa tietämystään niiden perustana olevista uskomusjärjestelmistä
 oppii kysymään ja arvioimaan väitteiden ja uskomusjärjestelmien perusteluja
 kehittää ymmärrystään eri instituutioiden merkityksestä maailmankuvan muokkaajina ja välittäjinä
 jäsentää omaa maailmankuvaansa samalla pitäen sen
avoimena mielekkäälle keskustelulle.
Keskeiset sisällöt
 maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteet ja niiden keskinäinen suhde
 maailmankuvan rakenne ja ydinalueet: käsityksiä
ihmisestä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja luonnosta sekä
todellisuuden rakenteesta
 maalliset ja uskonnolliset katsomukset maailmankuvan perustana: tieteiden, näennäistieteiden ja uskontojen
rajankäynti
 koulu, media ja taide maailmankuvaa luovina ja välittävinä instituutioina
 länsimaisen maailmankuvan murrokset ja mullistajat
 kokemusten, arkikäsitysten ja uskomusten synty ja
tiedollinen luotettavuus
 maailmankuvien ja tiedon lähteiden järkiperäinen
arviointi
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3. Yksilö ja yhteisö (ELAI03)

Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa
ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään
oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian
toteutumiseen.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle
ja yksilölliselle identiteetille
 oppii arvioimaan omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä ja yhteiskunnassa, kansalaisena valtiossa ja toimijana
talousjärjestelmässä
 oppii tarkastelemaan yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toimintaa ja toimintakulttuuria osana yhteiskunnallista vallankäyttöä
 oppii arvioimaan poliittisia keinoja ja päämääriä sekä
kasvattaa kykyään ja haluaan rakentavaan yhteiskunnalliseen
osallistumiseen
 ymmärtää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden merkityksen hyvän yhteiskunnan ja tulevaisuuden kannalta.
Keskeiset sisällöt
 ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, yksityinen ja julkinen
 vallan käsite, vallan muodot ja valtasuhteet sekä
erilaiset vaikuttamiskeinot
 teorioita yhteiskunnan rakenteesta ja muutoksesta
 hyvän kansalaisen kriteerit suomalaisena, eurooppalaisena ja maailmankansalaisena
 ihmisoikeudet ja niiden historia
 poliittiset ihanteet, ideologiat, utopiat ja demokratian
muodot
 oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena, maailmanlaajuisena ja ekologisena kysymyksenä

4. Kulttuuriperintö ja identiteetti (ELAI04)

Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän
lähtökohtana ja hyvän elämän mittana ja toisaalta jatkuvasti
kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään
sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii tuntemaan kulttuuria merkityksiin perustuvana
inhimillisenä toimintana
 tutustuu erilaisiin kulttuuriperintöihin ja niihin liittyviin
elämäntapoihin
 kehittää kykyään arvioida ihmisten käsityksiä ja tekoja
suhteessa heidän omiin arvostuksiinsa ja uskomusjärjestelmiinsä
 oppii suvaitsevaisuutta erilaisia elämänkatsomuksellisia ratkaisuja ja identiteettivalintoja kohtaan
 perehtyy suomalaisen identiteetin ilmenemismuotoihin
 ymmärtää rasismin, muukalaisvihan ja syrjinnän
ihmisoikeusloukkauksina.
Keskeiset sisällöt
 kulttuurin käsite ja merkitys ennen ja nyt
 identiteetti, etnisyys ja kulttuuriperintö
 suomalaisen ja länsimaisen kulttuurin ominaispiirteet
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ja nykyinen merkitys
 kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus
 etninen ja kulttuurinen moninaisuus Suomessa ja
maailmassa
 elämä monikulttuurisessa yhteiskunnassa
 etnosentrisyys sekä rasismin ja suvaitsevaisuuden
historiaa

5. Maailman selittäminen katsomusperinteissä
(ELAI05)

Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa
myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä.
Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 kehittää herkkyyttään arvioida arvostuksissa ja uskomusjärjestelmissä esiintyviä eroja ja yhtäläisyyksiä
 oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia
koskevia väitteitä
 tuntee eri kulttuureissa vaikuttavia ja tärkeinä pidettyjä uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia ratkaisuja
sekä kasvattaa tietämystään niiden taustoista sekä niiden
välittymisestä nykyajassa
 ymmärtää myyttien ja uskonnollisten käsitysten historiallisen synnyn ja nykyisen merkityksen maailman ilmiöiden
selittäjinä
 hahmottaa maailman selittämistä eurooppalaisessa
kulttuuriperinnössä.
Keskeiset sisällöt
 maailman myyttinen selittäminen ennen ja nyt
 uskonnon ja uskonnollisuuden olemus
 uskontokritiikki: sosiologinen, moraalinen, antropologinen ja psykologinen
 ateismi ja agnostismi
 sekulaarin humanismin ja vapaa-ajattelun historiaa ja
nykysuuntauksia
 humanismi ja kristinusko länsimaiden katsomuksellisina perusvirtauksina

Filosofia

Filosofinen ajattelu käsittelee koko todellisuutta, sen
monimuotoista hahmottamista sekä ihmisen toimintaa siinä.
Filosofian erityisluonne on sen tavassa jäsentää ongelmia
käsitteellisesti, järkiperäisesti ja keskustellen. Filosofian
opiskelu tukee opiskelijoiden yksilöllistä kehitystä ja edistää
yleisiä oppimisen ja ajattelun valmiuksia, joita tarvitaan
muuttuvassa ja monimutkaisessa yhteiskunnassa.
Filosofian käytännön merkitys perustuu siihen, että opiskelija oppii jäsentämään käsitteellisesti arvoja, normeja ja
merkityksiä koskevia kysymyksiä. Filosofian opiskelu auttaa
näkemään, mitä merkitystä erilaisilla tiedoilla ja taidoilla on
yksilölle ja yhteiskunnalle. Tietojen ja taitojen erikoistumisen
vastapainona filosofian opiskelu opettaa hahmottamaan
laajempia käsitteellisiä kokonaisuuksia ja yhteyksiä.

Filosofian opetuksen keskeinen tavoite on edistää luovan ja itsenäisen ajattelun kehitystä. Filosofiassa annetaan
runsaasti tilaa opiskelijoiden yksilöllisten näkemysten muodostamiselle. Kun opiskelijat paneutuvat filosofian peruskysymyksiin, joihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, he oppivat
muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiään sekä
samalla kunnioittamaan toisenlaisia perusteltuja näkemyksiä.
Mutkikkaiden kysymysten pohdiskelu ryhmässä kasvattaa
opiskelijoissa kykyä luottaa omiin yksilöllisiin mahdollisuuksiinsa selvittää vaikeitakin ongelmia. Filosofian opiskelu tukee opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi, vastuullisiksi, kriittisiksi
ja suvaitsevaisiksi kansalaisiksi.
Filosofian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
 osaa hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia
mahdollisia ratkaisuja
 osaa jäsentää filosofian lähtökohdista omaa
elämäänsä
 osaa jäsentää puhetta ja tekstiä käsitteellisesti sekä
tunnistaa väitteitä ja niiden perusteluja
 ymmärtää erilaisten filosofisten käsitysten perusteluja
sekä pystyy keskustelemaan niistä johdonmukaisesti ja
järkevästi
 hallitsee yleissivistävät perustiedot sekä filosofian
historiasta että nykysuuntauksista ja osaa suhteuttaa niitä
kulttuurin ilmiöihin.

Arviointi

Filosofiassa arvioidaan filosofisten käsitteiden ja teorioiden omaksumista sekä kykyä ilmaista omaa filosofista
ajatteluaan. Opiskelijan suhde filosofisiin kysymyksiin on
yksilöllinen, mutta kysymysten käsittelyn perustana ovat
ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus,
ristiriidattomuus ja järjestelmällisyys.

Pakollinen kurssi
1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FILI01)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja
 tunnistaa erilaisia sekä tieteellisiä että arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta
 hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden
eroja ja osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta.
Keskeiset sisällöt
 mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja
niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin
kysymyksiin, filosofian osa-alueet
 todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde sekä vapaus ja välttämättömyys
 tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin näkökulmiin: käsitteellisen
ja kokemuksellisen suhde, totuus ja perustelu
 arvot, toimintaa ja elämää ohjaavien arvojen luonne:
moraalisten arvojen suhde muihin arvoihin sekä hyvän ja
onnellisuuden käsitteet, oikeudenmukaisuus ja vapaus

Syventävät kurssit
2. Filosofinen etiikka (FILI02)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• perehtyy filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin,
käsitteisiin ja teorioihin
• osaa arvioida elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista sekä perustella arvioitaan etiikan käsittein
• kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja
perusteitaan filosofisen etiikan välinein
• oppii kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin
toisia kohtaan.
• Keskeiset sisällöt
• moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen
etiikka sekä metaetiikka
• moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja
uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa
vakaumuksissa
• moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta
• klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet
• filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä

3. Tiedon ja todellisuuden filosofia (FILI03)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
•
hahmottaa, mitä tieto ja tietäminen ovat filosofiassa,
tieteessä ja arkielämässä
• osaa arvioida, minkälaisia kuvia todellisuuden
perusrakenteesta muodostuu filosofiassa, tieteessä ja
katsomuksissa
• erittelee ja arvioi kriittisesti tiedollisia uskomuksia ja
väitteitä
• hahmottaa tieteellisen tutkimuksen ja päättelyn
luonnetta.
Keskeiset sisällöt
• metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä,
erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta, todellisuuden rakenne luonnontieteellisen, ihmistieteellisen
ja käytännöllisen tiedon valossa
• totuuden luonne ja totuusteoriat
• tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
• tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta, käytännöllisen
ja tieteellisen tiedon eroja ja yhtäläisyyksiä, tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä
• tieteellisen tutkimuksen luonne ja sen metodologisia
peruskäsitteitä
• argumentoinnin ja päättelyn perusteita

4. Yhteiskuntafilosofia (FILI04)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin
ja suuntauksiin
• oppii hahmottamaan yhteiskunnan luonnetta ja sen
keskeisten instituutioiden toimintaa
• osaa arvioida yhteiskunnallisen järjestyksen oikeutusta
• osaa jäsentää yhteiskunnan ja yksilön suhdetta sekä
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yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa.
Keskeiset sisällöt
• yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus
• yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus
• yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi ja
yhteiskunnalliset utopiat
• poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja
sosialismin perusajatukset ja niiden yhteiskuntafilosofiset nykytulkinnat
• nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja identiteetin
rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus

Kestävä kehitys ja hyvinvointi

Oppiaineessa pohditaan, miten ihminen on muokannut
ympäristöään. Historia oppiaineena auttaa opiskelijaa ymmärtämään kestävän kehityksen merkityksen kansallisella ja
globaalilla tasolla (HISI01, HISI03, HISI06). Historia esittää
ihmisen ja ympäristön yhteisen menneisyyden. Yhteistyötä
voidaan tehdä eri ympäristö-järjestöjen, ulkoasiainministeriön
kehitysyhteis-työosaston ja Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen kanssa.
Historiassa pohditaan erityisesti hyvinvointivaltion,
oikeuslaitoksen ja turvallisuuspolitiikan kehitystä (HISI03,
HISI04). Yhteistyötä on mahdollista tehdä julkisyhteisöjen ja
tutkimuslaitosten kanssa.

Kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus

Historia
Historian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
 oppii tuntemaan Suomen ja maailmanhistorian
päälinjat ja keskeisimmät historialliset tapahtumat sekä
niiden taustat ja seuraamukset
 ymmärtää nykyhetken historiallisen kehityksen
tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana, kykenee
suhteuttamaan oman aikansa ja itsensä historian jatkumoon
ja näin rakentamaan historiatietoisuuttaan
 osaa hankkia menneisyyttä koskevaa tietoa ja arvioida
sitä kriittisesti sekä ymmärtää sen monitulkintaisuuden,
suhteellisuuden ja syy-yhteyksien monisäikeisyyden
 osaa arvioida menneisyyden ihmisen toimintaa ja
historiallisia ilmiöitä kunkin ajan omista lähtökohdista sekä
nykyajan näkökulmasta
 ymmärtää kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja ja
niiden erilaisuutta
 saa aineksia ihmisoikeuksia ja demokratiaa arvostavan
maailmankuvan luomiseen sekä toimintaan vastuullisena
kansalaisena.

Aihekokonaisuudet

Historia oppiaineena nostaa esiin eri aihekokonaisuuksien
historian ja auttaa opiskelijaa ymmärtämään niiden merkitystä. Aihekokonaisuuksien tavoitteita voidaan lähestyä yhteyksillä paikallisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin sidosryhmiin. Aihekokonaisuuksien tavoitteiden saavuttamiseksi
tehdään yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa. Seuraavassa
esitetään painopisteitä mihin historian opetuksessa voidaan
kiinnittää huomiota. Painotuksissa voidaan ottaa huomioon
ajankohtaiset tapahtumat.

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

Aatehistorian taustaa vasten tarkastellaan erityisesti ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia (HISI02). Aktiivinen kansalaistoiminta, demokratian kehitys ja merkitys nostetaan esille
1900-luvun historiaa opiskeltaessa (HI3, HI4). Asioita voidaan lähestyä museotoimen ja kansalais-järjestöjen avulla.
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Kulttuurihistoria auttaa opiskelijaa rakentamaan identiteettiään ja ymmärtämään eri kulttuureja (HISI02, HISI05,
HISI06). Yhteistyötä on mahdollista tehdä esimerkiksi eri
kulttuuri- ja kansalais-järjestöjen kanssa.

Teknologia ja yhteiskunta

Historia käsittelee teknologian kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä (HISI01, HISI03, HISI04). Asiaan
voidaan perehtyä tutustumalla kaupungin historiaan museoiden ja paikallisten verkko-materiaalien avulla.

Viestintä ja mediaosaaminen

Historiassa käytetään monipuolisia lähteitä. Lähdekritiikkiä korostavana oppiaineena historiassa opiskellaan
mediakriittisyyttä ja annetaan mahdollisuuksia muodostaa
eri historiantulkintoja. Kursseilla voidaan tutkia esimerkiksi
uutisten totuusarvoa lähdekriittisin menetelmin ja tehdä yhteistyötä median kanssa (HISI03, HISI04 )Pakolliset kurssit

Pakolliset kurssit
1. Eurooppalainen ihminen (HISI01)

Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä
saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan
muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen
kulttuurin tuotoksiin erityyppisen historiallisen lähdeaineiston
avulla. Kulttuuri ymmärretään laaja-alaisena käsitteenä.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää tutustumalla Euroopan keskeiseen kulttuuriperintöön, mistä eurooppalaisuus rakentuu
• ymmärtää tieteen saavutusten merkityksen ihmisen
maailmankuvan muokkaajana
• osaa analysoida kulttuuri-ilmiöitä aikakautensa
ilmentäjinä
• tuntee yhteiskunnallisen kehityksen taustalla vaikuttavia aatehistoriallisia virtauksia
• tuntee eri aikakausien elämäntapoja ja maailmankuvaa.
Keskeiset sisällöt
Antiikin aika
• demokratian synty
• antiikin kulttuuri

• Keskiajan yhtenäiskulttuuri
• keskiajan ihmisen maailmankuva ja tapakulttuuri
• uskonnon merkitys kulttuurissa
Uuden ajan murros
• renessanssi ja tiedon vallankumous
• uskonpuhdistus
• barokki itsevaltiuden ja vastauskonpuhdistuksen
ilmentäjänä
• luonnontieteellisen maailmankuvan syntyValistuksen
aikakausi
• valistusfilosofia ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja
taiteeseen
• Yhdysvaltain itsenäistymisen ja Ranskan suuren
vallankumouksen aatteellinen perintö
Aatteiden vuosisata
• keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset
• tiede haastaa uskonnon
• porvariston vuosisata
Nykyaika
• kulttuurin pirstoutuminen
• populaarikulttuuri massaviihteeksi

2. Kansainväliset suhteet (HISI02)

Kurssilla tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä
tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä
taloudellisen ja aatteellisen kilpailun perusteella. Kurssin
keskeisiä tarkastelukulmia ovat demokratia vastakohtanaan
diktatuuri.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee kansainvälisen politiikan pääpiirteet ja teoriaa
• ymmärtää kansainvälisten yhteistyörakennelmien
sekä vastakkainasettelujen perusteita
• ymmärtää aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen
vaikutuksen kansainvälisten suhteiden historiassa.
Keskeiset sisällöt
Suurvaltojen ylivaltapyrkimykset
• maailmanpolitiikan peruskäsitteet
• imperialismin teoria ja käytännöt
• ensimmäinen maailmansota ja sen vaikutukset kansainväliseen politiikkaan
• Maailmansotien välinen aika ja toinen maailmansota
• eurooppalaiset ääriliikkeet, demokratian kriisi ja
kansanvainot
• toinen maailmansota seurausilmiöineen
Kylmä sota
• kylmän sodan teoriat: Yhdysvallat ja Neuvostoliitto
kaksinapaisen maailman johtajina
• kylmän sodan ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset
rintamat
• kylmän sodan kriisien luonne
• Saksa kylmän sodan näyttämönä
• Kiinan rooli kansainvälisessä politiikassa
Uusi epävarmuuden aika
• Neuvostoliiton hajoaminen ja kaksinapaisuuden
purkautuminen
• kansainväliset rauhanpyrkimykset
• kolmas maailma toisen maailmansodan jälkeen
• Lähi-idän ongelmakenttä

•
•

Yhdysvaltain aseman muutos maailmanpolitiikassa
uudet kansainväliset rakenteet

3. Suomen historian käännekohtia (HISI03)

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian
keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta
nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelukohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin
liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset
muutokset
• osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen taustaan
• ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurin, aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden keskinäisen
riippuvuuden.
Keskeiset sisällöt
• Ruotsin vallan perintö
• Vallanvaihdos
• Suomen liittäminen Venäjään
• autonomian synty
• Suomalaisuuden synty ja kansallinen herääminen
• aatteellinen ydin ja keskeiset vaikuttajat
• Yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros
• elinkeinovapaus ja Suomen teollistuminen
• sääty-yhteiskunnan hajoaminen ja kansalaisyhteiskunnan synty
• sortokaudet ja kansanvallan synty
Suomen itsenäistymisprosessi
• Suomen itsenäistyminen
• sisällissota
• hallitusmuoto
Kahtiajaosta eheytymiseen
• oikeistoradikalismin nousu
• elintason nousu
• kulttuurista kulutustavaraa
Toinen maailmansota jälkiseurauksineen
• sodat ja jälleenrakentaminen
• ulkopolitiikan muutos
Hyvinvointivaltion rakentaminen
• rakennemuutos
• 1960- ja 1970-lukujen kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos
Suomen uusi kansainvälinen asema
• kytkeytyminen kansainväliseen talouteen kulttuurisesti, taloudellisesti ja poliittisesti
• suomalaisten tulevaisuus osana globaalia järjestelmää

Syventävät kurssit
4. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HISI04)

Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta
sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön
rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan.
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää
• ihmisen ja luonnon välisen riippuvuussuhteen osana
kestävää kehitystä
• miten ihminen käyttää luonnonvaroja toimeentulon
lähteenä ja miten se vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntarakenteeseen
• tuotantotalouden kehityslinjat ja vaikutukset elämäntapaan
• väestönkasvun pääpiirteet ja siihen vaikuttavat
tekijät.
Keskeiset sisällöt
Esihistoria – pyyntikulttuurin aika
• ihmisen kehitysvaiheet
• keräilijöiden ja metsästäjien elämäntapa
Maanviljely ja sen aiheuttamat muutokset
• työnjako ja kulttuurien synty
• suurten jokilaaksojen kulttuurit
Välimeren talousalue antiikin aikana
• Kreikan talouselämä
• Rooma – miljoonakaupunki ja imperiumi
• orjuus ja antiikin ajan tekniikka
Keskiajan talous- ja yhteiskuntajärjestelmä
• feodaaliyhteiskunta
• keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki
Löytöretket
• löytöretkien edellytykset ja seuraukset
• maailmantalouden syntyminen
Teollistuva maailma
• tekniset innovaatiot ja koneteollisuuden alkuvaiheet
• muutokset sukupuolten työnjaossa
• yhteiskunnalliset muutokset ja ympäristövaikutukset
• muutokset kaupunkirakenteessa
Globaali kulutusyhteiskunta
• raaka-aineiden ja markkinoiden jakaminen
• massatuotanto ja kulutusyhteiskunta
• sosialistinen suunnitelmatalous
• kolmannen maailman muotoutuminen
• kasvun rajat ja uudet haasteet

5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan
(HISI05)

Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee maamme historialliset kehityslinjat ja niiden
yhteydet Itämeren alueeseen
• tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen
• ymmärtää suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin
• oppii arvostamaan suomalaista kulttuuriperintöä
•  oppii yhdistämään historialliset kehityslinjat oman
tiseudun historiaan ja näkee kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta.
Keskeiset sisällöt
Esihistoria
• esihistoria ja tulkinnat suomalaisten alkuperästä
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asutus, elinehdot, uskonnot ja uskomukset sekä
ulkoiset yhteydet
Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuriyhteisöön keskiajalla
• Suomi idän ja lännen välimaastossa
• sääty-yhteiskunnan synty
• asutus, elinkeinot, uskonnolliset ja poliittiset muutokset
Uuden ajan uudet tuulet
•
uskonpuhdistus ja keskusvallan voimistuminen
Suurvaltakausi
• suurvaltakauden vaikutukset Suomessa
• talous, väestö, koulutus
Vapauden ja hyödyn aika
• kulttuurinen ja taloudellinen kehitys
• kustavilaiset uudistukset
• kansallisen tietoisuuden ensi askeleet

6. Kulttuurien kohtaaminen (HISI06)

Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkin tai joidenkin
kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien
välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan
Euroopan ulkopuolelta.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee kulttuurin peruskäsitteitä ja oppii ymmärtämään omasta kulttuuristaan poikkeavan kulttuurin
arvomaailmaa ja elämäntapaa
• ymmärtää kulttuurin, yhteiskuntarakenteen, talouselämän ja luonnonolosuhteiden keskinäisen riippuvuuden
• tuntee tarkasteltavan kulttuurin historiallisen kehityksen sekä sen vuorovaikutuksen muiden kulttuurien
kanssa
• oppii analysoimaan kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja esimerkiksi taiteissa, uskonnoissa ja sosiaalisissa rakenteissa
• osaa ottaa huomioon kulttuuritaustojen erilaisuuden
vuorovaikutustilanteissa.
Keskeiset sisällöt
Tarkasteltavaksi kulttuurialueeksi valitaan yksi tai useampi
seuraavista:
• Afrikka
• arktiset kulttuurit
• Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit
• Intia
• islamin maailma
• Japani
• Kiina
• Korea
• Latinalainen Amerikka
• Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit
•

Soveltavat kurssit

7. Historian kertauskurssi (HISI7)

Harjoitellaan ylioppilaskokeen erityyppisiin tehtäviin vastaamista ja samalla kerrataan pääteemoja.

Yhteiskuntaoppi
Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
 ymmärtää yhteiskunnan olemuksen historiallisen
kehityksen tuloksena
 tuntee Suomen yhteiskuntajärjestelmän ja talouselämän perusteet ja toimintatavat ja osaa suhteuttaa ne eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin
 hallitsee keskeisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen
käsitteistön
 on selvillä vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista
kansalaisyhteiskunnassa ja osaa myös käyttää niitä
 pystyy hankkimaan ajankohtaista tietoa eri lähteistä
sekä arvioimaan kriittisesti verbaalista, kuvallista ja tilastollista informaatiota
 kykenee muodostamaan itselleen perustellun näkemyksen ristiriitaisista ja arvosidonnaisista yhteiskunnallisista
ja taloudellisista kysymyksistä
 saa edellytyksiä vastuuntuntoisen, tasa-arvoa kunnioittavan ja suvaitsevan yhteiskuntakäsityksen rakentamiseen.

Aihekokonaisuudet

Yhteiskuntaoppi käsittelee aihekokonaisuuksia sekä
taloudellisesta, sosiaalisesta, poliittisesta että oikeudellisesta
näkökulmasta. Aihekokonaisuuksia lähestytään yhteyksillä
eri sidos-ryhmiin. Seuraavassa esitetään painopisteitä, joihin
yhteiskuntaopin opetuksessa kiinnitetään huomiota. Painotuksissa voidaan ottaa huomioon ajankohtaiset tapahtumat.

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

Opetuksessa korostetaan ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien sisältöä ja merkitystä. Aktiivisen kansalaistoiminnan
merkitystä tarkastellaan paikalliselta tasolta globaalille
tasolle (YHTI01, YHTI04). Opiskelijoille esitetään omakohtaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi
eri kansalaisjärjestöissä ja Euroopan unionin projekteissa.
Sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden merkitys avautuu esimerkiksi yhteistyöllä yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa (YHTI2).

Kestävä kehitys ja hyvinvointi

Sekä kestävä elämäntapa että ekologinen, sosiaalinen ja
kulttuurinen kestävyys korostuvat samanaikaisesti yhteiskuntaopin opetuksessa. Opiskelija oppii myös vaikuttamiskeinoja
paikalliselta tasolta globaalille tasolle saakka. Aihekokonaisuutta voidaan toteuttaa yhteistyöllä esimerkiksi eri kansalaisjärjestöjen kuten luonnonsuojelujärjestöjen ja yliopistojen
tulevaisuuden tutkimuksen yksikköjen kanssa (YHTI1,
YHTI2, YHTI4).
Hyvinvointipalvelujen, oikeuslaitoksen ja turvallisuusjärjestelmän merkitystä (YHTI1, YHTI2, YHTI3, YHTI4 ) tarkastellaan myös käytännössä tutustumalla esimerkiksi sosiaalitoimen, poliisin, oikeuslaitoksen ja armeijan toimintaan.

dostumista (YHTI01, YHTI04). Yhteistyötä voidaan tehdä eri
kulttuuri- ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Teknologia ja yhteiskunta

Yhteiskuntaopin kursseilla tarkastellaan teknologian vaikutusta elämäntapaan ja talouteen kuten työllisyyteen ja työn
sisältöön. Aihekokonaisuutta voidaan syventää yhteistyöllä
esimerkiksi yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa (YHTI01,
YHTI02).

Viestintä ja mediaosaaminen

Opiskelijan aktiivista suhdetta mediaan vahvistetaan.
Opiskelija saa tietoa median toimintaan vaikuttavista taloudellisista ja yhteiskunnallisista tekijöistä sekä yksityisyydensuojasta, turvallisuudesta, tietoturvasta ja tekijänoikeuksista
(YHTI01, YHTI02, YHTI03, YHTI04). Kursseilla tutkitaan
esimerkiksi poliittisten ja talousuutisten sisältöä lähdekriittisin menetelmin sekä tehdään yhteistyötä median kanssa.

Pakollinen kurssi
1. Yhteiskuntatieto (YHTI01)

Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen
järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja
teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen.
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet
• tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot
ja -mahdollisuudet
• omaksuu tasapainoisen ja analyyttisen näkökulman
yhteiskuntaan
• tuntee hyvinvointiyhteiskunnan perusteet.
•
Keskeiset sisällöt
Suomalaisen yhteiskunnan kehitys
• Suomen väestörakenne
• hyvinvointivaltion rakentuminen
• hyvinvointivaltion mahdollisuudet
Valta
• valta käsitteenä ja vallankäytön muodot
• poliittiset järjestelmät
Vaikuttaminen
• demokratia ja kansalaisyhteiskunta
• globaali vaikuttaminen
• vaikuttamisen haasteet
Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät
• perusoikeudet
• tuomio- ja järjestysvalta
• turvallisuuspolitiikka ja vaihtuvat uhkakuvat
Sosiaalipolitiikka
• tarkoitus, tehtävä ja muodot

Kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus

Yhteiskuntaoppi lisää opiskelijan tietoisuutta siitä, miten
erilaiset arvot vaikuttavat omassa arjessa, yhteiskunnassa ja
maailmassa sekä tukee opiskelijan kulttuuri-identiteetin muoopetussuunnitelma
2 0 1 5 | 2 0 1 6

127

Syventävät kurssit
2. Taloustieto (YHTI02)

Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Kurssilla käsitellään
mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja
valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämään
erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla.
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• tutustuu kansantalouden keskeisiin perusteisiin,
käsitteisiin ja teorioihin
• tutustuu Suomen ja kansainvälisen talouselämän
nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin
• saa taitoja tehdä jokapäiväisiä taloudellisia päätöksiä
ja tarkastelee taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä
kannalta
• tuntee työnteon ja yrittäjyyden merkityksen kansantaloudelle.
Keskeiset sisällöt
Suomalaisten elinkeinot
• alkutuotanto
• teknologia ja teollistuminen
• palveluyhteiskunta
Taloudellinen toiminta ja yritykset
• talouden peruskäsitteet
• kysyntä, tarjonta ja tasapaino markkinatalouden
perusteina
• kilpailu ja sen muodot
• yritystoiminta ja kuluttaja
Talouselämän vaihtelut ja häiriöt
• taloudellinen kasvu
• keynesiläisyys ja monetarismi talouden häiriöiden
vaihtoehtoisina ratkaisumalleina
Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat
• markkinoiden vapautuminen
• rahoitusmarkkinoiden rakenne
• rahapolitiikka ja korko
Julkinen talous ja talouspolitiikka
• verotus ja finanssipolitiikka
• politiikka ja markkinavoimat
• tulopolitiikka
Suomi kansainvälisessä kaupassa
• kansainvälistyvä talous ja Suomi
• globalisaation vaikutuksia
Suomen talouden tulevaisuudennäkymät
• uhkatekijät, mahdollisuudet ja kasvun rajat

3. Kansalaisen lakitieto (YHTI03)

Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja
opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• oppii perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen
keskeisistä periaatteista
• saa perustiedot Suomen tuomioistuinlaitoksesta ja
kansalaisen kannalta merkittävistä kansainvälisistä
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tuomioistuimista
oppii hoitamaan itse tavanomaisimmat oikeusasiat
tuntee oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana
• kykenee löytämään ja oppii käyttämään keskeisiä
oikeudellisen tiedon lähteitä
• haluaa toimia oikein ja lainmukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Lakitiedon perusteet
• Suomen oikeushistoria
• oikeusjärjestys ja oikeusjärjestelmä
• peruskäsitteet
• oikeudellisen tiedon hankkiminen
Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet
• perheoikeus
• työoikeus
• kuluttajansuoja
• velka, takaus ja maksukyvyttömyys
• asuminen
• muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin
Rikos- ja prosessioikeus
• oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot
• rangaistukset
• kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen
•
•

4. Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (YHTI04)

Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• saa monipuolista ja syventävää tietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta
• oppii toimimaan Euroopan unionin kansalaisena
• tuntee Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja
haittoja, mahdollisuuksia ja uhkia
• osaa hankkia Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa
• ymmärtää Euroopan yhdentymisen merkityksen
oman elämänsä ja Suomen poliittisen järjestelmän
kannalta.
Keskeiset sisällöt
Eurooppalainen identiteetti
• yhteiset eurooppalaiset arvot
• Euroopan unionin kansalaisuus
Vaikuttaminen ja vallankäyttö Euroopan unionissa
• Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmä
• suomalaiset Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä
• erilaiset jäsenet
Euroopan unionin alueelliset vaikutukset
• nuorten opiskelu ja työnteko Euroopan unionissa
• alueitten unioni kansalaisen näkökulmasta
Euroopan unionin haasteet
• Euroopan unionin laajeneminen
• yhteinen turvallisuuspolitiikka
Euroopan unioni ja globaalit järjestelmät

Soveltavat kurssit
5. Yhteiskuntaopin kertauskurssi (YHTI05)

Harjoitellaan ylioppilaskokeen erityyppisiin tehtäviin vastaamista ja samalla kerrataan pääteemoja.

miseen. Arvioinnissa painotetaan tiedon muokkaamista ja
kokonaisuuksien hallintaa yksittäisten tietojen toistamisen
sijasta. Opiskelijan tulee osoittaa, että hän on ymmärtänyt
opiskelemansa asiat ja että hän pystyy soveltamaan oppimaansa tietoa.

Syventävät kurssit

Psykologia
Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa
aikuisopiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää
monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia
tekijöitä. Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija
voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä
ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta,
itsensä kehittämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä.
Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva
ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä
ajatteluaan.
Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen
tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen soveltamiseen.
Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys
sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin
sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten
tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista
riippuvuutta.
Opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja
tiedon muodostumista painottaen ajankohtaisen tutkimuksen
ja tutkimusperinteen keskeisiä sisältöjä. Opetuksessa
hyödynnetään aikuisopiskelijoiden omakohtaisia kokemuksia
ja elämäntilanteita.
Psykologian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
 hahmottaa tutkimustiedon pohjalta ihmisen toiminnan
kokonaisuutena, joka perustuu psyykkisten, biologisten ja
sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutukseen
 hallitsee psykologian keskeisiä käsitteitä,
kysymyksenasetteluja ja tiedonhankintakeinoja sekä tietää
psykologian tutkimustuloksia ja pystyy niiden pohjalta
arvioimaan tieteellisen tiedon mahdollisuuksia ja rajoituksia
 ymmärtää psykologista tietoa siten, että
pystyy soveltamaan tietojaan elämäntilanteidensa ja
mahdollisuuksiensa tunnistamiseen, oman psyykkisen
kehityksensä ja hyvinvointinsa edistämiseen, opiskeluunsa
sekä ajattelunsa, ihmissuhteidensa ja vuorovaikutustaitojensa
kehittämiseen
 osaa hankkia psykologista tietoa eri tietolähteistä ja
kykenee arvioimaan tiedon luotettavuutta
 kehittää valmiuksiaan sosiaaliseen ja
yhteiskunnalliseen toimintaan, yhteiskunnallisten ja
kulttuurillisten muutosten – kuten teknologisen kehityksen
– tunnistamiseen ja kohtaamiseen sekä erilaisista
kulttuuritaustoista ja yhteiskunnallisista oloista tulevien
ihmisten toiminnan ymmärtämiseen.

Arviointi

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden kognitiivisesti korkeatasoiseen ymmärrykseen tähtäävään osaa-

1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus
(PSYI01)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla
• ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen
toimintaa
• tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten
emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä
osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä
kuvaavien käsitteiden avulla
• ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa
opiskeluaan
• osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen
vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään
ryhmän jäsenenä.
Keskeiset sisällöt
• psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja
sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen,
keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden
selittämiseen
• psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja
sosiaalisia tekijöitä
• oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia
• sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit

2. Ihmisen psyykkinen kehitys (PSYI02)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana
olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä
ja näiden keskinäistä riippuvuutta
• tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa
soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan elämäänsä
• ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan
monimuotoisena koko elämän ajan
• ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia
ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan
vaikuttaa
• ymmärtää, miten psyykkistä kehitystä tutkitaan.
Keskeiset sisällöt
• yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa
• psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa
• psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin,
esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen
• sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys
ihmisen psyykkisessä kehityksessä
• psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttamiopetussuunnitelma
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psyykkisen kehityksen tutkiminen

3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PSYI03)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteita,
ja osaa hyödyntää niitä omaan oppimiseensa
• ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta
• ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan
periaatteita sekä niiden yhteyden kognitiivisiin perustoimintoihin
• tietää, miten kognitiivisia perusprosesseja ja hermoston toimintaa tutkitaan.
Keskeiset sisällöt
• kognitiiviset perusprosessit
• vireystilan säätely, nukkuminen ja uni
• hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen
toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin
• kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä
niiden kuntoutus
• kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia

4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PSYI04)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen
ohjauksen että tiedostamattomien tekijöiden vaikutuksen alaista
• tutustuu motivaation ja emootioiden perusteorioihin
ja tietää, miten ihmisen motivaatiota ja emootioita
koskeva tutkimustieto syntyy niiden pohjalta
• ymmärtää, miten motivaatio, emootiot ja kognitiiviset
toiminnot muodostavat dynaamisen toimintaa ohjaavan kokonaisuuden
• ymmärtää, miten motivaatio ja emootiot ovat yhteydessä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin
• ymmärtää tietoisuuden, ajattelun ja kielen merkityksen ihmisen toiminnassa
• ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta.
Keskeiset sisällöt
• eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja
ylläpitäminen
• tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys
• motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus
• motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen
keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa
• motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys
hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla
• motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja
kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden
biopsykologinen perusta
• korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu,
ongelmanratkaisu ja päätöksenteko

5. Persoonallisuus ja mielenterveys (PSYI05)
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää persoonallisuuskäsitteen laaja-alaisuuden
ja tietää, millaisin tutkimusmenetelmin persoonallisuutta koskeva tieto on syntynyt
• ymmärtää erilaisia lähestymistapoja persoonallisuuden kuvaamiseen
• ymmärtää mielenterveyden määrittelyn vaikeuden
sekä sen, miten psyykkiset, biologiset, sosiaaliset ja
kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä mielenterveyteen
• tietää keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden
erilaisia hoitomuotoja
• tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja.
Keskeiset sisällöt
• persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identiteetti
• persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista
• persoonallisuuden tutkiminen
• mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt
• psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa
• psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen

Musiikki

”Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle
18-vuotiaana, tulee opiskella vähintään kaksi kurssia kuvataidetta tai musiikkia tai yksi kurssi kumpaakin viimeksi
mainittua ainetta.” (Valtioneuvoston asetus 955/2002, 9 §
5 mom)

Ks päivälinjan opetussuunnitelma

Kuvataide

”Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle
18-vuotiaana, tulee opiskella vähintään kaksi kurssia kuvataidetta tai musiikkia tai yksi kurssi kumpaakin viimeksi
mainittua ainetta.” (Valtioneuvoston asetus 955/2002, 9 §
5 mom)

Ks päivälinjan opetussuunnitelma

Liikunta

“Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle
18-vuotiaana, tulee opiskella vähintään yksi kurssi liikuntaa”
(Valtioneuvoston asetus 955/2002, 9 § 5 mom)

Ks päivälinjan opetussuunnitelma

Terveystieto

“Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle
18-vuotiaana, tulee opiskella vähintään yksi kurssi

terveystietoa” (Valtioneuvoston asetus 955/2002, 9 § 5
mom)
Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva
oppiaine, jonka tarkoitus on edistää terveyttä, hyvinvointia ja
turvallisuutta tukevaa osaamista. Tämä osaaminen ilmenee
tiedollisina, sosiaalisina, tunteiden käsittelyä ohjaavina,
toiminnallisina, eettisinä sekä tiedonhankintavalmiuksina.
Terveysosaamiseen kuuluu valmius ottaa vastuuta oman
ja toisten terveyden edistämisestä. Lukion terveystiedon
opetuksessa terveyttä ja sairautta sekä terveyden edistämistä
ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan yksilön,
perheen, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja
sosiaalisena työ- ja toimintakykynä. Lukion terveystiedon
opiskelussa terveyteen ja sairauksiin liittyviä ilmiöitä
tarkastellaan tutkimus- ja kokemustiedon avulla. Tärkeää on
myös terveyttä koskeva arvopohdinta.
Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
 ymmärtää työ- ja toimintakyvyn, turvallisuuden sekä
sairauksien ehkäisyn ja terveyden edistämisen merkityksen n
osaa käyttää terveyden edistämiseen, terveyteen ja sairauteen liittyviä keskeisiä käsitteitä
 ymmärtää sairauksien, erityisesti kansantautien ja tartuntatautien, ehkäisyn merkityksen ja tuntee niiden keskeisiä
ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksia yksilön ja yhteiskunnan
näkökulmasta
 pohtii terveyttä koskevia arvokysymyksiä ja osaa perustella omia valintojaan ja oppii arvostamaan terveyttä voimavarana sekä edistämään terveyttä
 tuntee kansanterveyden historiallista kehitystä ja väestöryhmien välisten terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä
 tuntee terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalveluja sekä
kansanterveyteen liittyvää kansalaistoimintaa
 perehtyy terveyttä koskevan tiedon hankintamenetelmiin
sekä osaa kriittisesti arvioida ja tulkita terveyttä ja sairauksia
koskevaa tietoa ja erilaisia terveyskulttuuriin liittyviä ilmiöitä.

Arviointi

Arvioinnissa korostetaan terveyttä ja sairautta koskevan
tiedon ymmärtämistä ja soveltamista. Huomio kiinnitetään
siihen, miten opiskelija osaa käyttää ja yhdistää erilaisiin lähteisiin perustuvaa tietoa. Arvioinnin kohteena ovat opiskelijan
valmius terveyttä ja sairautta koskevaan eettiseen arvopohdintaan ja taito perustella omia terveysvalintoja sekä taito
arvioida yhteisössä tehtyjä terveyttä ja sairautta koskevia
ratkaisuja. Terveystiedon arvioinnissa voidaan käyttää kurssikokeita, yksilö- ja ryhmätehtäviä, esitelmiä, pienimuotoisia
kartoituksia ja tutkimuksia.

Pakollinen kurssi
1. Terveyden perusteet (TERI01)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja
toimintakykyyn sekä työ- ja muuhun turvallisuuteen
vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista omassa elämäntavassaan ja ympäristössään
• tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien
ehkäisyn merkityksen yksilön ja yhteiskunnan nä-

•
•

•

kökulmasta sekä oppii pohtimaan niiden ehkäisyyn
liittyviä ratkaisuja yhteiskunnassa
tunnistaa terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä
osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskulttuuriin ja
teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä terveysnäkökulmasta
tuntee keskeiset terveyden ja sosiaalihuollon palvelut.

Keskeiset sisällöt
• työ- ja toimintakykyyn sekä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä: ravitsemus, uni, lepo ja kuormitus,
terveysliikunta, mielenterveys, sosiaalinen tuki,
työhyvinvointi, työturvallisuus, turvallisuus kotona ja
vapaa-aikana, ympäristön terveys
• seksuaaliterveys, parisuhde, perhe ja sukupolvien
sosiaalinen perintö
• kansantaudit ja yleisimmät tartuntataudit sekä niihin
liittyvät riski- ja suojaavat tekijät sekä niihin vaikuttaminen
• sairauksien ja vammojen itsehoito, ensiapu ja avun
hakeminen
• terveyserot maailmassa, terveyseroihin vaikuttaviin
tekijöihin tutustuminen
• terveystietojen tiedonhankintamenetelmiä sekä
terveyttä koskevan viestinnän, mainonnan ja markkinoinnin kriittinen tulkinta
• terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelujen käyttö,
kansalaistoiminta kansanterveystyössä

Syventävät kurssit
2. Terveys ja arkielämä (TERI02)

Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita
arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen
osalta. Eri sisältöalueiden avulla tarkastellaan terveysongelmia selittäviä kulttuurisia, psykologisia ja yhteiskunnallisia
ilmiöitä ja niiden tulkintoja. Lisäksi perehdytään käsitykseen
itsestä ja muista fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella
tasolla. Erityisesti korostetaan terveyden ylläpitoon liittyvää
vastuullisuutta.
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• oppii tarkastelemaan elämäänsä aikuisuuden ja
vanhemmuuden näkökulmasta
• osaa pohtia ja tarkastella terveyteen ja sairauteen
liittyviä arvoja ja arvostuksia
• osaa perustella omia valintojaan terveyden näkökulmasta ja arvioida elämäntapaan ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille
• osaa kuvata koettua terveyttä ja terveysongelmia
selittäviä ilmiöitä ja niiden erilaisia tulkintoja.
Keskeiset sisällöt
• itsetuntemus, aikuistuminen, sosiaalisen tuen merkitys perheessä ja lähiyhteisössä
• vanhemmuuteen ja perhe-elämään valmentautuminen
• elämänilo, mielenterveyden ylläpitäminen ja jaksamiopetussuunnitelma
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ruoan terveydelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset
merkitykset sekä painonhallinta, terveysliikunta,
syömishäiriöt
fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, väkivallaton
viestintä
seksuaaliterveys
terveysongelmia selittäviin kulttuurisiin, psykologisiin
ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja niiden tulkintoihin
tutustuminen, esimerkiksi elämän mielekkyyden
kokeminen, ruumiinkuva/kehollisuus, mielihyvä ja
riippuvuudet nykyaikana
tupakka, alkoholi ja huumeet yksilön, yhteisön ja
yhteiskunnan sekä globaalisesta näkökulmasta

3. Terveys ja tutkimus (TERI03)

Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttaviin historiallisiin
tekijöihin ja näkökulmiin, terveyden ja sairauden tutkimiseen
sekä kuolleisuuteen ja sairastavuuteen liittyviin kehityslinjoihin. Kurssilla käsitellään myös terveydenhuollossa ja
itsehoitona toteutettaviin tavallisimpiin tutkimuksiin, niiden
tulosten tulkintaan ja johtopäätöksiin. Lisäksi perehdytään
pakollisen kurssin tavoitteita syventäen terveydenhuollon
eri käytäntöihin, terveyspalvelujen tarjontaan sekä yksilön
asemaan terveyden- ja sairaudenhoidossa.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa pohtia kansanterveystieteen ja ehkäisevän
terveydenhuollon kehityksen päälinjoja kansallisesti
ja maailmanlaajuisesti
• osaa hankkia, arvioida ja tulkita terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimus- ja arkitietoa
• toteuttaa pienimuotoisia terveys-/terveyskäyttäytymiskartoituksia omassa opiskeluympäristössään
• osaa käyttää terveydenhuollon palveluja sekä tuntee
asiakkaan ja potilaan oikeudet
• osaa pohtia ja arvioida teknologisen kehityksen merkitystä terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta.
KESKEISET SISÄLLÖT
• terveyden edistämiseen, sairauksien tunnistamiseen
ja ehkäisyyn liittyviä eri aikakausien menetelmiä
• terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden tutkiminen: fyysisen ja psyykkisen työ- ja toimintakyvyn
mittaaminen, ergonomiamittaukset, työhyvinvointi ja
siihen vaikuttavat tekijät
• terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen käytäntöjä,
asiakkaan ja potilaan oikeudet
• tutkimustiedon ja median terveydestä välittämien
mielikuvien kriittinen lukutaito, medikalisaatio
• terveystottumusten arvioiminen ja seuranta sekä
tutkimusten tekeminen
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opetussuunnitelma
2 0 1 5 | 2 0 1 6

Opinto-ohjaus
Ks päivälinjan opinto-ohjaus

Tietotekniikka
Ks päivälinjan tietotekniikka.

Erilliset tukikurssit
Tukiopetusta järjestetään englannin ja ruotsin kielessä,
lyhyessä ja pitkässä matematiikassa, äidinkielessä ja kirjallisuudessa.

Kesälukiotoiminta

Kesäopintoina tarjotaan ylioppilastutkintoon valmentavia
kursseja kaikista ylioppilastutkintoaineista.

Perusasteen
opetuksen kertaus

Järjestetään yhteistyössä koulutuskeskus Sedun kanssa.

