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OPISKELIJA-ARVIOINTI 
 

ARVIOINNIN TARKOITUS 
 
Opiskelija-arvioinnin tarkoitus on 
 

 antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista 

 kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa 

 antaa tietoja huoltajalle jatko-opintojen oppilasvalintoihin ja työelämän tarpeisiin 

 auttaa opettajaa ja koulua opetuksen arvioinnissa ja suunnittelussa 

 ohjata itsearviointiin 
 

KURSSI- JA OPPIMÄÄRÄARVIOINTI  

 
Kukin kurssi arvioidaan itsenäisenä kokonaisuutena. Kurssi voidaan arvioida 
 

 numeroin 4 (hylätty), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä), 10 
(erinomainen). 

 suoritusmerkinnällä S (suoritettu) tai H (hylätty) 
 
Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät 
kurssit arvioidaan numeroin. Koulukohtaiset syventävät kurssit arvioidaan pääsääntöisesti numeroarvo-
sanoin. Soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnöin S (suoritettu) tai H (hylätty). Muusta kuin nume-
roarvioinnista on maininta opetussuunnitelmassa kyseisen kurssin kurssikuvauksessa. Itsenäisesti opis-
kellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. 
 
Kursseista, joita opiskelija ei ole saanut suoritettua jakson aikana, opiskelija saa jaksotodistukseen joko 
merkinnän T (täydennettävä) tai K (kesken jäänyt). T-merkintä, eli täydennettävä kurssi vaatii täydennet-
tävien tehtävien toimittamista opettajalle kolmen (3) kuukauden sisällä ao. jakson päättymisestä, tai 
kurssi katsotaan keskeytyneeksi ja suorittaminen on aloitettava alusta. Kesken jäänyt kurssi on suoritet-
tava kokonaan uudelleen. 

VILPPI 
 
 Lunttaus kokeessa- Seuraa hylätty koe sekä kurssin keskeytyminen 

 Tekstin plagioiminen- Seuraa nuhtelu, toistuvasta vilpin yrityksestä kurssin keskeytyminen 

ARVIOINNIN EDELLYTYKSET 
 
Arviointi voidaan suorittaa vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät. Myös arvosana 4 edellyttää  
aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät.  

 
Arvioinnin edellytyksiä ovat muun muassa  
• läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen  
• kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen  
• kurssikoe  

 
Kurssin alussa opiskelijoille tulee ilmoittaa, mitä näyttöjä vaaditaan arvioinnin edellytysten 
täyttämiseksi. Mikäli osa arvioinnin edellytyksistä täyttyy vain osittain (esim. poissaolot ja tehtä- 
vien laiminlyönti), sillä on vaikutusta kurssiarvosanaan. Arvioinnin pohjana eivät ole siis pelkäs- 
tään kokeissa annetut näytöt. Poissaoloja seurataan ja aiheettomat poissaolot alenta- 
vat kurssiarvosanaa. 
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POISSAOLOT 
 
Jos opiskelija on enemmän kuin viisi tuntia poissa kurssin opetuksesta, on kaikki poissaolot selvitettävä 
aineen opettajalle. Jos yli viiden menevät poissaolot ovat aiheellisia (opiskelija osallistuu lukujärjestyk-
sessä päällekkäin olevalle kurssille tai työsuunnitelman mukaisiin oman koulun sisäisiin toimintoihin, 
edustaa kouluaan tai on kutsunnoissa, uusintakokeissa tai ylioppilaskirjoituksissa ja opiskelija on ilmoit-
tanut poissaolosta etukäteen opettajalle), voi opiskelija korvata puuttumaan jäävät oppitunnit muilla opet-
tajan kanssa sovittavilla näytöillä. Myös jos opiskelija on lääkärin tai muun terveysviranomaisen antaman 
todistuksen tai muun luotettavan selvityksen perusteella pitempiaikaisen syyn vuoksi poissa kurssin ope-
tuksesta yli viisi tuntia, voivat opettaja ja rehtori sopia poikkeavasta kurssin suorittamisesta. 

 
 

KURSSIN SUORITTAMINEN OPETUKSEEN OSALLISTUMATTA 
 
Opiskelijan on keskusteltava aineenopettajan kanssa kurssin itsenäisestä suorittamisesta. Rehtori antaa 
luvan keskusteltuaan asiasta asianomaisen opettajan kanssa. Itsenäisesti suoritettavaan kurssiin voi 
kuulua loppukoe/suullinen tentti/harjoituksia ja/tai muita kirjallisia töitä (analyysejä, projektitöitä, haastat-
teluja, tutkielmia). Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. 

 
 

HYLÄTYN SUORITUKSEN UUSIMINEN  
 
Hylätty kurssi on mahdollista uusia osallistumalla uusintakuulusteluun, joka pyritään järjestämään kunkin 
jakson päätyttyä. Jos opiskelija on hyväksyttävästä syystä koeviikolla poissa kurssikokeesta, tulee hänen 
koepäivänä ilmoittaa poissaolostaan puhelimitse koululle. Opiskelijan tulee suorittaa tällainen rästiin jää-
nyt kurssikoe seuraavana uusintakoepäivänä. 
 
Jos uusintakuulustelu hylätään, opiskelija voi 

 käydä kurssin uudelleen tai 

 osallistua toisen opiskeluryhmän mukana kurssikokeeseen tai  

 uusia kokeen uusintakuulustelun yhteydessä lukuvuoden alussa 
Lisäksi kevään abiturienteilla on mahdollisuus suorittaa hylättyjä kursseja 4. jakson uusintakuulustelun 
yhteydessä. 

 
 

T-MERKINTÄ 
 
T-merkintä , eli täydennettävä kurssi vaatii täydennettävien tehtävien toimittamisen opettajalle 3kk  
sisällä ao. jakson päättymisestä, tai kurssi katsotaan keskeytyneeksi ja suorittaminen on aloitettava  
alusta. 

 

 
HYVÄKSYTYN KURSSIARVOSANAN KOROTTAMINEN 
 
Jos opiskelija on tyytymätön saamaansa hyväksyttyyn kurssiarvosanaan, hän voi yrittää sen ko-
rottamista välittömästi jaksoa seuraavana uusintakuulustelupäivänä.  
 
Lukuvuoden alussa on vapaa edellisen lukuvuoden kurssien uusinta- ja korotusmahdollisuus. 
Kevään abiturienteilla on lisäksi mahdollisuus korottaa viimeisen lukuvuoden yksittäisiä kurssiar-
vosanoja 4. jakson uusintakuulustelun yhteydessä.  
 
Arvosanoista parempi jää voimaan. 
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OPPIMÄÄRÄN ARVOSTELU PÄÄTTÖTODISTUKSESSA 

 
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetus-
suunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosano-
jen aritmeettisena keskiarvosanana. Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit voivat ko-
rottaa arvosanaa oppiaineen päättövaiheessa opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan pe-
rusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen pe-

rusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. 
Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltujen pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa 
määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien joukossa voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja  
enintään seuraavasti: 
 
Opiskellut kurssit---------------------------------hylätyt kurssit 
 
1 - 2 kurssia---------------------------------------- 0 kurssia 
3 - 5 kurssia---------------------------------------- 1 
6 - 8 kurssia---------------------------------------- 2 
9 kurssia tai enemmän-------------------------- 3 
 
Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman pe-
rusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Koulu-
kohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista sen sijaan lukion oppimäärään (vähintään 75 kurssia) 
luetaan mukaan vain hyväksytyllä arvosanalla suoritetut kurssit. Opiskelijalla voi olla hylätyllä arvosa-
nalla (4 tai H) opiskeltuja koulukohtaisia syventäviä tai soveltavia kurssisuorituksia. Ne eivät kuitenkaan 
ole mukana lukion oppimäärässä.  
 
Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät, valinnaiset vieraat kielet sekä 
soveltavat kurssit, joiden osalta on näin opetussuunnitelmassa määrätty. Opinto-ohjauksesta annetaan 
suoritusmerkintä. 
 
Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiai-
neista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista 
kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.  
 

 

ARVIOINNIN UUSIMINEN JA OIKAISU 
 
Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa 
arvosanaa, järjestetään mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen. Mikäli opiske-
lija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa, kuin kurssien arvoste-
lusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. 
 
Opiskelijalle on annettava mahdollisuus ennen päättötodistuksen antamista osallistua oppiaineen  
suulliseen kuulusteluun, johon voi myös kuulua kirjallisia tehtäviä. Kuulusteltavan oppimäärän  
laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. Mikäli opiskelija osoittaa tässä kuulustelussa  
parempaa oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana  
edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. Suulliset kuulustelut arvostellaan lukion yleisiä  
arvosteluperiaatteita noudattaen. Ylioppilastutkintosuoritus ei vaikuta lukion päättöarvosanaan. 

  
Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää rehtorilta  
päättöarvioinnin uusimista. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. 

 
Jos opiskelija on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on  
hylätty, opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua lääninhallitukselta. Jos päätös on ilmeisesti  
virheellinen, lääninhallitus voi velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin tai määrätä  
opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana  
opiskelijalle on annettava. 
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SUULLISET KUULUSTELUT 
 
Ennen päättötodistuksen antamista opiskelijalla on mahdollisuus osallistua oppiaineen suullisiin 
kuulusteluihin. Tenttien laajuus määräytyy opiskelijan valitseman oppiaineen oppimäärän 
mukaisesti. 
 
Suulliset kuulustelut on tarkoitettu sekä ylioppilastutkintoon valmentautumista että oppiaineen 
päättöarvosanan korottamista varten. Mikäli opiskelija osoittaa näissä kuulusteluissa 
suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen 
arvosana edellyttää, arvosanaa korotetaan.  
 
 

YLIOPPILASTUTKINTO 
 
Ylioppilastutkinto suoritetaan lukio-opintojen loppuvaiheessa. Kirjoituksiin voi osallistua joka 
keskitetysti tai hajautetusti. Tarkemmat ohjeet osallistumisesta ja arvostelusta ovat 
Ylioppilastutkintoon valmistautuvan ohjeistossa. 

  
 

TODISTUKSET 
 
Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia 

 välitodistus 

 todistus oppimäärän suorittamisesta, joka annetaan opiskelijalle hänen suoritettuaan yhden 
tai useamman aineen oppimäärän 

 erotodistus, joka annetaan opiskelijalle hänen erotessaan koulusta ennen lukion koko 
oppimäärän suorittamista 

 päättötodistus, joka annetaan opiskelijalle hänen suoritettuaan lukion koko oppimäärän. 
Todistuksiin edellytetään alaikäisiltä huoltajan allekirjoitus. 
 
 

OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN 
 

Muualla suoritetut kurssit 

 
Muualla suoritetut kurssiarvioinnit muunnetaan lukion arviointiasteikolle seuraavasti 

 
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 
 10 (erinomainen) 

Vastaavuus määritellään epävarmoissa tapauksissa opiskelijan eduksi. 
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Parikkalan lukiossa hyväksytään lukion kursseiksi kursseja seuraavasti:  
 
Kansalaisopisto:    
1 käsityön kurssi (TN/TS),  
1 - 2 kurssia sellaisesta vieraasta kielestä, josta ei kyseisenä lukuvuonna tarjota vastaavan tasoisia 
kursseja Parikkalan lukiossa.  
1/2 ensiapukurssi (TO31) 
 
Hygieniaosaaminen: 
1/2 kurssi hygieniapassi (TO31)  
 
Musiikkiopisto:  
1 musiikkiopiston kurssi (MU06) 
 
Parikkalan seurakunta: 
1 kurssi Nuorten ihmissuhdetaidot –koulutuksesta (NUISKU1) 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö: 
1 kurssi Opintokamu (TE06) 
 
Muut yhteistyötahojen kanssa suunnitellut ja lukion kursseiksi hyväksyttävät kurssit mainitaan 
vuosittaisessa työsuunnitelmassa.  
 
Muualla suoritetut kurssit (lukuun ottamatta muissa lukioissa suoritettuja kursseja) hyväksytään ensisijai-
sesti koulukohtaisiksi syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. 
Ulkomailla suoritetut opinnot hyväksytään ensisijaisesti koulukohtaisiksi syventäviksi ja soveltaviksi kurs-
seiksi. 
 
 

PITKÄN OPPIMÄÄRÄN VAIHTO LYHYEEN 
 
Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppi-
määrän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin, kuin niiden tavoitteet ja kes-
keiset sisällöt vastaavat toisiaan. Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin oppiaineiden oppimää-
rien yhteydessä. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvo-
sanoiksi. Edellisten lisäksi muut pitkässä oppimäärässä suoritetut hyväksytyt kurssit luetaan hyväksi ly-
hyeen oppimäärään koulukohtaisina syventävinä kursseina. Ne arvioidaan suoritusmerkinnällä S (suori-
tettu). 

 

 
 
OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIEN ESITTELY 
 
Lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia, joista pakollisia 47 – 51 sen mukaan, 
onko opiskelija valinnut pitkän vai lyhyen matematiikan. Syventäviä kursseja on valittava 
vähintään kymmenen lukioaikana. Kurssit on esitetty tässä oppaassa numerojärjestyk-
sessä ja useimmiten ne suoritetaankin numerojärjestyksessä. Kurssit ovat tarjolla pää-
sääntöisesti joka vuosi, mutta joitakin syventäviä tai soveltavia kursseja voidaan tarjota 
keskenään vuorovuosin. Kurssia voidaan myös tarjota useammalle vuosiluokalle saman-
aikaisesti. Ainevalintakortista ilmenee minä opiskeluvuonna mikäkin kurssi suositellaan 
suoritettavaksi.  
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ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
ÄI 1 Tekstit ja vuorovaikutus 

 
Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hä-
nen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti 
ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään 
omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäris-
töissä.  

 

ÄI 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti 
 

Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luon-
teesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuo-
listuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön 
identiteetille ja yhteiskunnalle. 

 
ÄI 3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 
 

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kult-
tuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjalli-
sia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.  

 
ÄI 4 Tekstit ja vaikuttaminen 

 
Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä 
vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän pereh-
tyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja 
taitoja. 
 

ÄI 5 Teksti ja konteksti 
 

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu 
erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä. 

 
ÄI 6 Nykykulttuuri ja kertomukset 
  

Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja ker-
tomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista 
ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetii-
kasta. 

 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
ÄI 7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen 

 

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liitty-
viä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaiku-
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tustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Opiskelijalle voi-
daan tarjota mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättöko-
keeseen eli Puhvi-kokeeseen. 

 
ÄI 8 Kirjoittamistaitojen syventäminen 

 
Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja 
aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja 
yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin. 

 
ÄI 9 Lukutaitojen syventäminen 
 

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida eri-
laisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija har-
jaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen. 

 
 
PAIKALLISET KURSSIT 
 
ÄI 10 Luova kirjoittaminen 
 
  Pääosin itsenäisesti suoritettava fiktiivisen kirjoittamisen kurssi. Kirjoitetaan suppe-

ampia ja laajempia tekstejä (esim. kuvaus, vuoropuhelu, runo, näytelmä, novelli), 
joista opiskelijat antavat palautetta toinen toisilleen. Tavoitteena on rohkaistua löytä-
mään oma persoonallinen ilmaisutapansa ja saada kannustusta ja ohjausta omaeh-
toisessa kirjoitusharrastuksessa.  

 
ÄI 11 Mediatyöpaja 
 

Pääosin itsenäisesti suoritettava kurssi, jolla tutustutaan erilaisiin mediateksteihin ja  
tuotetaan niitä esimerkiksi sanomalehtiin ja koulun kotisivuille. Hiotaan tekstejä jul- 
kaisukuntoon. Kurssilla on tarkoitus vierailla lehden toimituksessa.  

 

ENGLANTI (ENA) 
 
Perusopetuksen vuosiluokalla 3 alkanut oppimäärä (A) 
 
PAKOLLISET KURSSIT  
 

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaa-
misen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutus-
tilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota 
eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–6 painotetaan kieltä tiedonhan-
kinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä. 
 
Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista 
voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa 
opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti 
sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella 
kursseittain. 
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ENA1  Englannin kieli ja maailmani  
 

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämi-
sen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan ta-
voitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehit-
tämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin 
kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. 
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpei-
siin. 
 
 

ENA2  Ihminen verkostoissa  
 
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilai-
sissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä 
kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuunte-
levana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä 
merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvitta-
vien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja 
ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös 
teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.  
 
 

ENA3 Kulttuuri-ilmiöitä 
 
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla teh-
dään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. 
Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toi-
minta. 
 

ENA4  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma  
 
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan 
aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmi-
öistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  
Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmis-
oikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.  

 
 
ENA5  Tiede ja tulevaisuus  

 
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja 
hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan 
jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilai-
sia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä 
englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit 
nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. 
 
 

ENA6  Opiskelu, työ ja toimeentulo  
 

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pää-
omana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-
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opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työnte-
koa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät it-
senäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden il-
miöitä.  
 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää englannin kieltä eri tarkoituksiin. 
Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä 
kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida 
muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen englanninkielinen osuus tai 
kokonaisuus. 

 
 

ENA7  Kestävä elämäntapa  
 
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuoro-
vaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri 
tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, oh-
jaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurs-
sien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai 
kiinnostuksen kohteet. 

 
 

ENA8  Viesti ja vaikuta puhuen  
 
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua 
kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan 
valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakol-
lisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden 
mukaan.   

 
 
PAIKALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
 
 
ENA9  Abi-englanti  
  

Kurssi perehdyttää yo-kokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin ja vankentaa taitoja 
niissä. Kurssilla tehdään aiempien vuosien yo-kokeita, kerrataan peruskielioppi, 
harjoitellaan kirjoitelman laatimista. 
 
Kurssiarvosana (S/H) edellyttää läsnäolon ja englannin preliminäärikokeeseen osal-
listumisen. 
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ENA10  Perusteiden kertauskurssi (½ kurssia) 
 
Niveltävä kurssi lukio-opintojen alussa ennen pakollisia kursseja. Kurssin aikana 
kerrataan peruskoulun keskeisiä rakenneasioita ja tutustutaan lukion työtapoihin. 
 
Kurssi arvioidaan tehtyjen harjoitusten, tuotosten ja osallistumisen perusteella as-
teikolla S/H (suoritettu/hylätty). 

  

 

RUOTSI (RUB)  
 

Perusopetuksen vuosiluokalla 7 alkanut oppimäärä (B1) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
RUB11  Minun ruotsini 
 

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaa 
mista ja kehittämisen kohteita. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin  
kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa 
viestintätilanteissa. 
 
 

RUB12  Hyvinvointi ja ihmissuhteet 
 

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia  
käyttäen ja niistä suoriutumiseen tarvittavia strategioita.  Pohditaan eri näkö 
kulmista, mitä on hyvä elämä sekä teknologian ja digitalisaation tuomia muu 
toksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

 

RUB13  Kulttuuri ja mediat  
 

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuotta-
mistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin poh 
joismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta  
näkökulmasta. 
 

RUB14  Monenlaiset elinympäristömme 
 

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat 
kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita 
tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta. 
 

RUB15  Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi  
 

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan 
jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua 
pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.  
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 

RUB16  Viesti ja vaikuta puhuen  
 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua 
kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan 
valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakol-
lisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden 
mukaan. (RUB17:n opiskellaan ennen RUB16:n kurssia) 
 

RUB17  Kestävä elämätapa 
 

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa 
vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakol-
listen kurssien teemojen käsittelyä kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen 
huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. (RUB17:n opiskellaan 
ennen RUB16:n kurssia) 

 
PAIKALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 

 

RUB18  Abi-ruotsi 
  

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Harjoitellaan ylioppilaskokeen eri 
tehtävätyyppejä. Kerrataan kielioppia ja sanastoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S/H (suoritettu/hylätty). 
   

RUB19  Perusteiden kertauskurssi  
 

Niveltävä kurssi lukio-opintojen alussa ennen pakollisia kursseja. Kurssin aikana 
kerrataan peruskoulun keskeisiä rakenneasioita ja tutustutaan lukion työtapoihin. 
Erilaisten harjoitusten ja tekstien avulla kerrataan keskeiset rakenneasiat ja luodaan 
pohjaa lukio-opinnoille. Kurssi arvostellaan tehtyjen harjoitusten, tuotosten ja osal-
listumisen perusteella asteikolla S/H (suoritettu/hylätty).   

 

 
RUOTSI, B3-OPPIMÄÄRÄ  

 
”Opiskelijalle, joka on vapautettu lukiolain 13 §:n perusteella toisen kotimaisen kie-

len opiskelusta, voidaan järjestää toisen kotimaisen kielen opetusta lukiossa alka-
van B-oppimäärän mukaisesti.” (Valtioneuvoston asetus 942/2014, 9 §) 
 

 

RUB31  Tutustutaan toisiimme ja ruotsinkieliseen kulttuuriympäristöön  
 

Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestin-
tästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja. Tutustu-
taan ruotsinkieliseen kulttuuriympäristöön Suomessa ja Pohjoismaissa. 
 

RUB32  Matkalla Pohjoismaissa 
 

Kurssilla harjoitellaan vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun sekä asioimiseen 
liittyviä vuorovaikutustaitoja ja kartoitetaan pohjoismaista kulttuuri- ja yleistietoutta.  
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RUB33  Elämän tärkeitä asioita 
 

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään 
aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhtei-
siin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 
 

RUB34  Monenlaista elämää 
 
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuo-
rovaikutuksessa. Tutustutaan erilaisiin elämäntilanteisiin Pohjoismaissa ja harjoitel-
laan viestintää.  
 

RUB35  Hyvinvointi ja huolenpito  
 
Kurssilla opetellaan toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttä-
jänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmis-
suhteisiin, teknologiaan ja digitalisaatioon liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskus-
telemaan niihin liittyvistä asioista. 

 

RUB36  Kulttuuri ja mediat  
 
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin 
sekä medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. 
 

RUB37  Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi  
 
Kurssilla harjoitellaan opiskelu- ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Ai-
hepiirit liittyvät kouluun, jatko-opintoihin ja työelämään sekä nuorten tulevaisuuden-
suunnitelmiin. 

 
RUB38  Yhteinen maapallomme  

 
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tar-
peiden mukaan. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä 
kestävästä elämäntavasta. 

 
 

RANSKA (RA), SAKSA (SA) JA VENÄJÄ (VE)   
(Lukiossa alkava oppimäärä, B3)  
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 

1.  Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen 
 

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja opiskelijan aiem-
min opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta ja viestintästrate-
gioita arkeen liittyvissä tilanteissa ja sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen 
liittyviä ilmauksia. 
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2.  Matkalla maailmassa 
 

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaali-
sen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää 
kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.  
 

3.  Elämän tärkeitä asioita 
 

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja 
tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, 
kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

 

4.  Monenlaista elämää 
 

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuo-
rovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit 
käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

 

5.  Hyvinvointi ja huolenpito 
 

Kurssilla opetellaan toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttä-
jänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmis-
suhteisiin, teknologiaan ja digitalisaatioon liittyviin teksteihin ja harjoitellaan kes-
kustelemaan niihin liittyvistä asioista. 

 
6.  Kulttuuri ja mediat 

 

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

 

7.  Opiskelu, työ ja tulevaisuus 
 

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liitty-
vät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuuden-
suunnitelmiin. 
 

8.  Yhteinen maapallomme  
  

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tar-
peiden mukaan. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä 
kestävästä elämäntavasta. 

 

 
PAIKALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 

 
9.          ABI-kertaus (1/2 kurssia) 

 
Kurssi perehdyttää ylioppilaskokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin ja vankentaa taitoja 
niissä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S/H (suoritettu/hylätty).   
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MATEMATIIKAN  YHTEINEN  OPINTOKOKONAISUUS 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
MAY1 Luvut ja lukujonot 
 

 reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta 

 funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta 

 lukujono 

 rekursiivinen lukujono 

 aritmeettinen jono ja summa 

 logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys  

 muotoa 
xa b , x ∈ℕ olevien yhtälöiden ratkaiseminen  

 geometrinen jono ja summa 
 
 

MATEMATIIKAN  LYHYT  OPPIMÄÄRÄ (MAB) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt  
 

 suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus 

 ongelmien muotoileminen yhtälöiksi 

 yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen 

 ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen 

 toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen 
 

MAB3 Geometria 
 

 kuvioiden yhdenmuotoisuus 

 suorakulmaisen kolmion trigonometria 

 Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause 

 kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen 

 geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa 
 

MAB4 Matemaattisia malleja  
 

 lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen 

 potenssiyhtälön ratkaiseminen 

 eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla 

 lukujonot matemaattisina malleina 
 

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys   
 

 diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen 

 regression ja korrelaation käsitteet  

 havainto ja poikkeava havainto 

 ennusteiden tekeminen 

 kombinatoriikkaa  
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 todennäköisyyden käsite  

 todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä 
 

MAB6 Talousmatematiikka  
 

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

 taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien 
avulla 

 

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
MAB7 Matemaattinen analyysi  

 

 graafisia ja numeerisia menetelmiä  

 polynomifunktion derivaatta 

 polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen 

 polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä 
 

MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II  
 

 normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet 

 toistokoe 

 binomijakauma  

 luottamusvälin käsite 
 

 
PAIKALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
 
MAB 9  Kokoava kurssi  
 

Aikaisempien, pakollisten kurssien sisältöjen kertausta ja syventämistä. Tavoitteena 
matemaattisen ajattelun syventäminen, niin että opiskelija pystyy suorittamaan ly-
hyen matematiikan ylioppilaskokeen. 
Kurssia suositellaan jokaiselle, joka osallistuu lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoi-
tuksiin.  
 

 

MATEMATIIKKA PITKÄ OPPIMÄÄRÄ (MAA) 
 

MATEMATIIKAN  YHTEINEN  OPINTOKOKONAISUUS 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
MAY1 Luvut ja lukujonot 
 

 reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta 

 funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta 

 lukujono 

 rekursiivinen lukujono 

 aritmeettinen jono ja summa 
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 logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys  

 muotoa 
xa b , x ∈ℕ olevien yhtälöiden ratkaiseminen  

 geometrinen jono ja summa 

 
MATEMATIIKAN  PITKÄ  OPPIMÄÄRÄ  
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
MAA2 Polynomifunktiot ja –yhtälöt  
  

 polynomien tulo ja muotoa olevat binomikaavat  

 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen 

 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin 

 polynomifunktio 

 polynomiyhtälöitä 

 polynomiepäyhtälön ratkaiseminen 
 

MAA3 Geometria  
 

 kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus  

 sini- ja kosinilause 

 ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria 

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

 
MAA4 Vektorit   
 

 vektoreiden perusominaisuudet 

 vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla 

 koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo 

 yhtälöryhmän ratkaiseminen 

 suorat ja tasot avaruudessa 
 
MAA5 Analyyttinen geometria  

   

 pistejoukon yhtälö  

 suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt 

 itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen 

 pisteen etäisyys suorasta 
 
MAA6 Derivaatta  
   

 rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö 

 funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta  

 polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen 

 polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen 
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MAA7 Trigonometriset funktiot  
 

 suunnattu kulma ja radiaani 

 trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen 

 trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen 

 yhdistetyn funktion derivaatta 

 trigonometristen funktioiden derivaatat  
 

MAA 8 Juuri- ja logaritmifunktiot  
 

 potenssien laskusäännöt 

 juurifunktiot ja -yhtälöt 

 eksponenttifunktiot ja -yhtälöt 

 logaritmifunktiot ja -yhtälöt  

 juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat 
 
MAA 9 Integraalilaskenta  
 

 integraalifunktio 

 alkeisfunktioiden integraalifunktiot 

 määrätty integraali 

 pinta-alan ja tilavuuden laskeminen 
 

MAA 10 Todennäköisyys ja tilastot  
 

 diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma 

 jakauman tunnusluvut 

 klassinen ja tilastollinen todennäköisyys 

 kombinatoriikka  

 todennäköisyyksien laskusäännöt 

 diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma 

 diskreetin jakauman odotusarvo 

 normaalijakauma 
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
MAA 11 Lukuteoria ja todistaminen 
 

 konnektiivit ja totuusarvot 

 geometrinen todistaminen 

 suora, käänteinen ja ristiriitatodistus 

 induktiotodistus 

 kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö 

 Eukleideen algoritmi 

 alkuluvut ja Eratostheneen seula 

 aritmetiikan peruslause  

 kokonaislukujen kongruenssi 
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MAA 12 Algoritmit matematiikassa  
 

 iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä 

 polynomien jakoalgoritmi 

 polynomien jakoyhtälö  

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

 
MAA 13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi  
 

 funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen 

 jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia  

 käänteisfunktio 

 kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta 

 funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä 

 epäoleelliset integraalit 

 lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden summa 
 
 
PAIKALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
 
MAA 14 Kokoava kurssi  
 
 Muodostetaan jäntevä kokonaisuus pakollisten kurssien sisällöistä. Erityisesti mate-

matiikan ylioppilaskirjoituksiin osallistuville.  

 
 

BIOLOGIA (BI) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
BI1  Elämä ja evoluutio 
 

Perustiedot elämän tuntomerkeistä ja edellytyksistä, evoluutiosta ja eliökunnan  
rakenteesta. Suoritetaan 1. vuonna. 
 

 

BI2 Ekologia ja ympäristö 
 

Kurssin aiheina ovat ekologian perusteet, luonnon monimuotoisuus, ympäristöon- 
gelmat ja kestävä tulevaisuus biologian näkökulmasta. Soveltuu opiskeltavaksi 2.-3.  
vuonna. 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 

BI3 Solu ja perinnöllisyys 
 

Kurssilla tutustutaan tarkemmin solujen rakenteeseen ja toimintaan, solujen lisään-
tymiseen ja ominaisuuksien periytymiseen. Kurssilla tutkitaan soluja ja niiden omi-
naisuuksia erilaisilla kokeilla. Kurssi on erityisen hyödyllinen niille, jotka suunnittele-
vat uraa esimerkiksi terveydenhoitoon tai eliöiden kasvatukseen liittyvillä aloilla. 
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BI4 Ihmisen biologia  
 

Ihmisen rakenne ja elintoiminnat sekä niiden säätely, ihmisen elämänkaari eri vai-
heineen, terveyden uhkat ja ihmisen lisääntyminen. Soveltuu opiskeltavaksi 2.-3. 
vuonna. Kurssin jälkeen ymmärrät paremmin, miten ihmisen elimistö toimii ja mistä 
erilaiset sairaudet johtuvat. Kurssi on erityisen hyödyllinen niille, jotka suunnittelevat 
uraa esimerkiksi terveydenhoitoon tai eläinten kasvatukseen liittyvillä aloilla. 
 

BI5 Biologian sovellukset 
 

Solujen, mikrobien ja geeni- ja bioteknologian hyödyntäminen lääketieteessä ja teol-
lisuudessa. Tällä kurssilla opit myös miten eläimiä ja kasveja jalostetaan ja miten 
kloonaaminen tapahtuu. Kurssi on erityisen hyödyllinen niille, jotka suunnittelevat 
lääketieteen, kemian, biologian tai mikrobeja hyödyntävien teollisuuden alojen opin-
toja. 
Soveltuu opiskeltavaksi 2.-3. vuonna. Kurssi pohjautuu kolmoskurssin sisältöihin. 

 

 

PAIKALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
 

BI6 Lajintuntemus, tutkimuskurssi ja kertauskurssi 
 

Kurssilla opiskellaan eliöiden lajintuntemusta ja tutkitaan jonkin eläimen elimistöä 
tarkemmin. Teemme myös erilaisia biologisia kokeita ja pieniä tutkimuksia biologian 
eri aloilta. Samalla tulee kerratuksi biologian keskeisiä sisältöjä. Soveltuu opiskelta-
vaksi 2.-3. vuonna. 

 

MAANTIEDE (GE) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
GE1 Maailma muutoksessa 
 

Kurssilla tutustutaan maantieteeseen tieteenalana ja ihmiskuntaa eripuolilla maapal-
loa uhkaaviin riskeihin, niiden hillitsemiseen ja vaikutuksiin. Suoritetaan 1. vuonna. 

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 

GE2 Sininen planeetta 
 

Luonnonmaantieteen kurssi, jossa tutustutaan planeetta Maahan ja sen luonnonil-
miöihin. Käsiteltävinä aiheina ovat esimerkiksi ilmakehän ja vesikehän toiminta ja 
maapallon pinnanmuotojen syyt ja seuraukset. Soveltuu opiskeltavaksi 2.-3. vuonna  

 
GE3  Yhteinen maailma 
 

Ihmismaantieteen kurssi, jossa tutkitaan ihmistoiminnan sijoittumista ja sen vaiku-
tuksia eripuolilla maapalloa. Aiheina ovat esimerkiksi kulttuurit, väestönkasvu ja ra-
vinnontuotanto, luonnonvarat ja niiden hyödyntäminen, liikkuminen ja maankäyttö. 
Soveltuu opiskeltavaksi 2.-3. vuonna. 
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GE4 Geomedia 
  

Kurssi, jossa tutustutaan maantieteellisen tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen. 
Tietoja ja harjoituksia paikkatietojärjestelmistä ja siitä, kuinka niitä käytetään erilai-
sissa arkielämän sovelluksissa. Tutkielma tietystä alueesta (valtio, kunta ym.) tai 
osallistumis- ja vaikuttamisprojekti itseä kiinnostavasta aiheesta. Soveltuu opiskelta-
vaksi 2.-3. vuonna.  

 

PAIKALLINEN  SYVENTÄVÄ  KURSSI 
 
GE5  Tutkimuskurssi ja kertauskurssi 
 

Kurssilla tutustutaan tarkemmin maantieteen tutkimukseen. Teemme pieniä tutki-
muksia maantieteen eri aloilta. Samalla tulee kerratuksi maantieteelle keskeisiä ilmi-
öitä. Soveltuu opiskeltavaksi 2.-3. vuonna. 
 

 

FYSIIKKA (FY) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
FY1 Fysiikka luonnontieteenä  
 

 fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä 

 tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn 
   sekä aineen rakenteeseen 

 voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt 

 tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa 

 tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi 
 

 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
FY2 Lämpö 

  

 fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden  
   rakentamisessa 

 lämpö ja lämpötila 

 kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine  

 kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia 

 mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde  

 energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta 

 tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua 
   
FY3 Sähkö 
 

 fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa 

 sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki  

 yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait 

 sähköteho ja Joulen laki  
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 kondensaattori, diodi ja LED komponentteina 

 sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä 

 sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen 
 
FY4 Voima ja liike 
 

 fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle 

 vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä  
   suoraviivainen liike 

 Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus 

 etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus 

 liikeyhtälö 

 momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa 

 liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset  

 liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki 

 mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet 
   
FY5 Jaksollinen liike aallot  

  

 fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa 

 tasainen ympyräliike 

 gravitaatiovuorovaikutus 

 harmoninen voima ja värähdysliike 

 aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen 

 aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot 

 ääni aaltoliikeilmiönä 

 mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen 
 
FY6 Sähkömagentismi  
 

 fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa 

 magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä  

 varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä 

 sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki  

 generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla  

 sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen,  
   interferenssi ja diffraktio 

 tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen 
 
FY7 Aine ja säteily  

  

 näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen  

 energian kvantittuminen 

 sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit 

 aaltohiukkasdualismi 

 atomiytimen rakenne 

 ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan  
   ekvivalenssi 

 radioaktiivisuus ja hajoamislaki 

 säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö 

 tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi 
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PAIKALLINEN  SYVENTÄVÄT  KURSSI 
 
FY8 Fysiikan kertaus  
 
 Kurssilla kerrataan keskeisimmät asiat kursseista 2-7. Tavoitteena on luoda koko-

naiskuvaa fysiikan maailmasta ja etsiä yhtenevyyksiä eri aihealueiden välille. Las-
ketaan paljon edellisten vuosien yo-tehtäviä. 

 
FY9 Elektroniikan perusteet  
 

Perehdytään elektroniikan perusilmiöihin. Mittayksiköt/luvut, sähköistensuureiden  
perusmääritelmät ja elektroniikan kokemusperäiset lait. 

 
Kurssi toteutetaan WebCT-ympäristössä. Kurssiin kuuluu pari lähiopetuskertaa =  
laboratoriotyöskentelyä LTY:n tiloissa.  
Kurssia tarjotaan milloin LTY/JoeY sitä esittää. 

 

 

KEMIA (KE) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
KE1 Kemiaa kaikkialla 
 

 kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä 

 atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään 

 alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia 

 aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja  
   poolisuuden avulla 

 kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana  

 turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien  
   tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen 

 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa  
  

 kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta 

 orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden  
   mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla 

 avaruusrakenne ja isomeria 

 orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla 

 ainemäärä ja pitoisuus 

 työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus 

 aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia  
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KE3 Reaktiot ja energia 
 

 kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta 

 kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen 

 epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia 

 aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen  
   laskennallinen käsittely 

 energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki 

 kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö   

 reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulos 
   ten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen 

  
 
KE4 Materiaalit ja teknologia  
 

 kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa 

 metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari  

 atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten  
   ominaisuuksien selittäjänä 

 hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot 

 sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen 
   pari ja elektrolyysi 

 kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen 

 tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu 

 yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa 
 
KE5 Reaktiot ja tasapaino  
 

 kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 

 kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä 

 homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen  

 happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset  

 tasapainoon liittyvät graafiset esitykset 

 homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely  

 tutkimustulosten ja -prosessin arviointi  
 

 

USKONTO (UE) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
UE1  Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä  

 
Uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen. Nykyajan uskonnollisuus, us-
konnottomuus, uskonnonvapaus ja sekularisaatio. Maailman ja Suomen uskontoti-
lanne, Lähi-idän monoteistisien uskontojen synty, niiden keskeiset ja yhteiset piir-
teet ja suhteet yhteiskuntaan. Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin pyhien kirjojen 
synty, asema, käyttö ja tulkintatavat. Juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuo-
toisuus. Sekä työtavoissa että arvioinnissa painotetaan ja kehitetään erityisen paljon 
puhumisen taitoja ja valmiuksia toimia monikulttuurisissa työelämäympäristöissä. 
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UE2  Maailmanlaajuinen kristinusko  

 
Kristinuskon keskeiset suuntaukset ja tulkintatavat. Katolisen, ortodoksisen ja pro-
testanttisista erityisesti luterilaisen kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajat-
telu ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Karismaattinen kristillisyys, kristillisperäisten 
uskontojen pääpiirteet. Ekumenia ja katsomusten dialogi sekä ajankohtaisia kristin-
uskoon liittyvviä kysymyksiä. Sekä työtavoissa että arvioinnissa painotetaan ja kehi-
tetään erityisen paljon puhumisen taitoja ja valmiuksia toimia monikulttuurisissa työ-
elämäympäristöissä. 

 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 
UE3  Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä  

 
Hindulaisuus, buddhalaisuus, jainalaisuus, sikhiläisyys, kiinan vanha kansanusko, 
kungfutselaisuus, taolaisuus, shintolaisuus, luonnonuskonnot ja uusia uskonnollisia 
liikkeitä. Mahdollisuus perehtyä yhteen tai kahteen itse valittuun uskontoon syvälli-
semmin itseohjatun projektin muodossa (esim. kuvataiteellinen, kirjallisuuspohjai-
nen, portfolio- tai esitelmätyyppinen koonnos). 

 
UE4  Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa  

 
Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio. Uskonnotto-
muus ja uskontokritiikki. Uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politii-
kassa, työelämässä ja taloudessa. Osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtois-
projekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan. 
Mahdollisuus perehtyä yhteen tai kahteen itse valittuun Suomessa vaikuttavaan us-
kontoon syvällisemmin itseohjatun projektin muodossa (esim. kuvataiteellinen, kir-
jallisuuspohjainen, portfolio- tai esitelmätyyppinen koonnos). 

 
UE5  Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa  

 
Uskonnollinen taide ja uskonnon oppien ilmaiseminen taiteen kautta. Tutustutaan 
uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa kä-
sitellään uskonnollisia teemoja. Suomalainen muinaisusko. Uskontojen tutkimus, 
uskontotiede ja teologia. Uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri. Mahdollisuus perehtyä 
yhteen tai kahteen itse valittuun aiheeseen syvällisemmin itseohjatun projektin muo-
dossa (esim. musiikillinen, kuvataiteellinen, kirjallisuuspohjainen, portfolio- tai esitel-
mätyyppinen koonnos). 

 
UE6  Uskonnot ja media 

 
Perehdytään ajankohtaisiin mediassa esillä oleviin uskonnollisiin teemoihin (kuten 
tasa-arvoinen avioliittolaki, sukupuolten ja sukupuolisten suuntautuneisuuksien väli-
nen tasa-arvo, pedofilia, uskonnollinen ja hengellinen väkivalta) sekä median käyt-
töön uskonnoissa. Median vaikutus uskontoilmiöihin, asenteisiin ja mielikuviin. Us-

kontokritiikki. Uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi.  
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FILOSOFIA (FI) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun  

 
 mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen ajattelun luonne filosofia 
   perinteessä ja ajankohtaisiin ongelmiin sovellettuna 

 johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet ja niiden harjoit 
   teleminen suullisesti ja kirjallisesti 

 keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja: henki ja aine, vapaus ja  
   välttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen 

 tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotie- 
   teen ero 

 tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodostetaan,  
   koetellaan ja perustellaan joissain lukion oppiaineissa 

 
FI2 Etiikka  
 

 moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-,  
   sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteet 

 moraalin luonne normijärjestelmänä ja sen ero juridisiin ja tapanormeihin perustu- 
   viin järjestelmiin, moraalinen relativismi 

 filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä  
   elämäntavasta 

 etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat 

 eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä 

 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 
FI3 Yhteiskuntafilosofia 
 

 yhteiskuntajärjestyksen ja yhteiskunnallisten instituutioiden olemassaolo ja oikeut- 
   taminen: yksilö- ja yhteisökeskeiset teoriat yhteiskunnasta, yhteiskuntasopimus- 
   teoriat  

 oikeudenmukaisuuden eri muodot, niiden perusteleminen ja soveltaminen 

 vallan käsite ja muodot, vallan oikeuttaminen, demokratian muodot ja kilpailijat,  
   anarkismi 

 työnjako, talous ja hyvinvointi, talouden toimintaperiaatteiden ja omistamisen  
   oikeuttaminen 

 poliittiset ihanteet ja niiden toteuttaminen: vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus;  
   konservatismi, liberalismi ja sosialismi; kansallisvaltiot ja globaali näkökulma 

 yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden ratkaiseminen: oikeusvaltio ja  
   sen vaihtoehdot, yhteiskuntajärjestyksen luhistuminen – sodat, sisällissodat,  
   terrori sekä holokausti ja muut kansanvainot yhteiskuntafilosofisina ongelmina 

 ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: sukupuolen rakentuminen,  
   informaatioteknologia, kulttuurien kohtaaminen, kestävän tulevaisuuden  
   rakentaminen 

 



 30  

FI4 Tieto, tiede ja todellisuus  
 

 metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia käsityksiä metafysiikan 
   luonteesta ja todellisuuden perusrakenteesta 

 olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdolli- 
   nen ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen  

 todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen  

 totuuden luonne ja totuusteoriat 

 tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen 

 tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön,  
   tutkimusaineiston, mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde 

 selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä:  
   tietäminen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta 

 

 

PAIKALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
 
FI 5  Filosofian klassikot   
 

Perehdytään itsenäisesti jonkun filosofin kirjoittamaan teokseen. Tentittävä teos so-
vitaan yhdessä opettajan kanssa. Kurssi suoritetaan kirjatenttinä. 
Voidaan suorittaa 1. kurssin jälkeen 

 
 

PSYKOLOGIA (PS) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
PS1  Psyykkinen toiminta ja oppiminen   
 

Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta 

 ihmisen toimintaan vaikuttavat biologiset tekijät sekä perustieto hermoston  
   toiminnasta 

 perustietoa tunteista ja motivaatiosta 

 kognitiivisten tulkintojen merkitys ihmisen toiminnassa 
 

Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan 

 perustietoa sosiaalistumisesta ja normien omaksumisesta 

 esimerkkejä yksilön toimintaan vaikuttavista tilannetekijöistä 
 

Perehtyminen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, 
riippuvuudet, syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai rak-
kaus. 

 

Opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmista  

 oppimisen biologinen, kognitiivinen ja sosiokulttuurinen perusta 

 tehokkaat opiskelumenetelmät 

 motivaatio ja oppiminen 
 
Psykologisen tiedon muodostuminen  

 psykologian tutkimuskohteet 
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 arkitiedon ja tieteellisen tiedon ero 

 esimerkkejä psykologian tutkimusmenetelmistä 
 

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 

PS2 Kehittyvä ihminen  
 

Kehityksen tutkiminen  
 

Kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa 

 fyysis-motorinen kehitys 

 kognitiivinen kehitys 

 emotionaalinen kehitys 

 psykososiaalinen kehitys 

 minuuden ja minäkäsityksen kehitys 
 

Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet 

 ajattelun kehitys 

 identiteetin kehitys: henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti 

 sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuuden kehittyminen 

 toiminnanohjauksen kehitys ja sen hermostollinen tausta 
 

Kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana 

 elämänkaaren käsite 

 kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus 

 jokin kehityksen jatkuvuutta selittävä teoria  
 

Kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät 

 hermoston kypsyminen 

 aivojen muovautuminen elämänkulun aikana 

 perimän ja ympäristön vuorovaikutus 

 varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet 

 sosialisaatio ja kulttuurierot kehityksessä 
 

 

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen  
 

Kognitiiviset toiminnot 

 kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä 

 kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta 

 kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä 

 havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä  
   niiden biologinen perusta 

 jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen,  
   esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus 

 

 

PS4  Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys  
 

Tunteva, hyvinvoiva ihminen 

 tunteiden muodostuminen ja vähintään yhden tunteen biologinen perusta 
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 tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena 

 tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus 

 tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä 

 psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen 

 uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä  

 stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot 

 keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito 

 mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä 

 sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille  
 

PS5   Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen  
 

Ihminen persoonana 

 persoonallisuuden määrittely 

 persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus 

 vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen mallia tai  
   näkökulmaa, kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen  
   psykologia, temperamenttiteoria tai piirreteoria  

 yksilöllisten erojen tutkiminen  

 tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja  
   sosiaalisissa verkostoissa 

 kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen 
   toimintaan 

  

 
 

HISTORIA (HI) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa 
 

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta euroop-
palaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyy-
den selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. 
Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutok-
siin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurs-
silla harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä. 
 

HI2 Kansainväliset suhteet 
 
Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muu-
toksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiik-
kaa erilaisten taloudellisten ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja 
ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu 
sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Kurssilla syvennetään tiedon hake-
misen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhtei-
siin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.  

HI3 Itsenäisen Suomen historia 
 

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja 
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ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä 
tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittymi-
nen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskun-
taan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Kurssilla perehdytään 
Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyt-
töön. 

 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 

HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys 
 
Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehitty-
mistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nyky-
päivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman 
aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, 
yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä. 

 
HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi  

 
Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian 
ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhtei-
söjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämän-
tapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityisesti 
lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin. 

 
HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat  

 
Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun 
muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut 
ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonais-
valtaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuo-
listen kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina. 

 

 

 

YHTEISKUNTAOPPI (YH) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
YH1 Suomalainen yhteiskunta  

 
Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttami-
seen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipoli-
tiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat 
demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista 
ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen. 
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YH2 Taloustieto 
 

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaat-
teita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrota-
louden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla pe-
rehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkityk-
seen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäris-
tön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.  

 
YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma 

  
Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksit-
täisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maail-
massa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se 
kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan kes-
kusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynne-
tään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.  
 

 
VALTAKUNNALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
 
YH4 Kansalaisen lakitieto 
 

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioi-
hin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä pa-
neudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. 

 
 

MUSIIKKI (MU) 
 
KAIKILLE YHTEISET KURSSIT 

 
MU1  Musiikki ja minä 
 

Pakollinen niille, jotka eivät ole valinneet KU 2-kurssia pakolliseksi. 
 

Syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin 
avulla. Etsitään opiskelijalle mieluista tapaa toimia musiikin alueella soittotaidon ja 
äänenkäytön kehittämisen avulla.  
 
 

PAKOLLINEN KURSSI 

 
MU2  Moniääninen Suomi  

 
Suomalainen musiikki; erilaiset musiikkikulttuurit populaarikulttuurista perinne- ja tai-
demusiikkiin. Opiskelijan oma taiteellinen ilmaisu ja vuorovaikutustaidot painottuvat. 
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 
MU3  Ovet auki musiikille 

 
Opiskelijalle itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja. Kehitetään 
musisointitaitoja ja taitoja hankkia ja käsitellä tietoa. Voidaan toteuttaa projektiluon-
teisesti toteuttamalla ryhmässä tai itsenäisesti oma musiikkiproduktio, musiikkiesi-
tys, äänite tai taiteidenvälinen projekti. 

 
MU4  Musiikki viestii ja vaikuttaa 
 

Musiikin käyttö ja vaikutusmahdollisuuden eri taidemuodoissa, monimediaisissa 
tieto- ja viestintä ympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Tutkitaan musiikin yhteyttä 
tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Musiikin käyttö elokuvassa, näyttämöllä, joukkovies-
timissä tai verkkoympäristöissä. Musiikin vaikuttavuus analysoimalla materiaalia tai 
tuottamalla sitä itse. Voidaan suorittaa myös taiteiden välisenä  tai monialaisena 
projektina. 

 
PAIKALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 
MU5  Musiikkiesitykset  
 

Opiskelija perehtyy musiikilliseen esiintymiseen ja Parikkalan lukion juhlaperintee-
seen lukiovuosiensa aikana. Esiintymisiä koulun juhlissa ja tapahtumissa kerryte-
tään vähintään 6. Esitykset ovat harjoiteltuja ja opettajan ohjauksessa huolella val-
misteltuja kokonaisuuksia. Kurssi arvioidaan asteikolla S/H (hyväksytty/hylätty), 
mutta kurssin aikana osoitetulla aktiivisuudella on mahdollisuus vaikuttaa lukion 
päättötodistuksen musiikin arvosanaan positiivisesti. 

 
MU6  Musiikkiopiston kurssi 
 

Parikkalan lukiossa hyväksytään lukion kurssiksi 1 musiikkiopiston kurssi. 

 

KUVATAIDE (KU) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
KU1 Kuvat ja kulttuurit  

 

 Omat kuvat identiteettien rakentajina, kulttuurisen mononaisuuden  
 ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina. 

 Vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja muissa  
 ympäristöissä. 

 Erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista. 

 Kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot. 

 Kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot. 

 Taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt. 
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KU2 Muotoillut ja muut rakennetut ympäristöt  
 
Pakollinen kurssi niille, jota eivät ole valinneet MU1 –kurssia. 
 

 Ympäristön kuvakulttuurit identiteetin rakentajina ja kulttuuriperinnön  
 uudistajina. 

 Luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen, palvelut,   
 mediaympäristöt ja virtuaalimaailmat kuvallisen tuottamisen lähtökohtana. 

 Ympäristön suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot. 

 Ympäristön kuvakulttuurien tulkinnan keinot. 

 Luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt. 
 

 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 

KU3  Osallisena mediassa 
 

 Mediakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina. 

 Median sisällöt, tuotteet, palvelut, ilmiöt ja ympäristöt kuvallisen tuottamisen 
 lähtökohtana. 

 Median käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot 

 Mediaesitysten tulkinnan keinot 

 Median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset. 
 

 

KU4  Taiteen monet maailmat  
 

 Taiteen maailmat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden  
 ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina. 

 Eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettu kuvataide. 

 Kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot 

 Kuvalliset, sanalliset ja muut kuvataiteen tulkinnan keinot. 

 Taiteen ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset. 
 
 
PAIKALLINEN SOVELTAVA KURSSI  
 

KU5  Lukiodiplomikurssi 
 

Kurssin aikana on mahdollisuus suorittaa kuvataiteen lukiodiplomi valtakunnallisten 
ohjeiden mukaan. Kurssille osallistuminen edellyttää neljää aikaisemmin suoritettua 
lukion kuvataiteen kurssia. Kurssista saa numeroarvioinnin ja lukiodiplomitodistuk-
sen. 
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LIIKUNTA (LI)  
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
LI1  Energiaa liikunnasta   
 

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden terveyden ja hyvin-
voinnin perusedellytyksenä. Keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen so-
veltaminen eri lajeissa ja opiskeluympäristöissä. Kurssi suoritetaan hajautetusti 1. 
opintovuoden syksyn aikana. 
 

LI2  Aktiivinen elämäntapa   
 

Tavoitteena on opettaa ja kannustaa terveyttä edistävän liikunnan harrastamiseen 
ja liikkuvan elämäntavan omaksumiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat niin kestävyys- ja 
lihaskuntoharjoittelu, kehonhuolto, ulko- ja sisäpalloilu, voimistelu ja tanssi eri muo-
doissaan. Kurssi suoritetaan hajautetusti 2. opintovuoden aikana. 

 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
LI3  Terveyttä liikkuen  
 

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä tietoja ja taitoja. 
Laaditaan yhdessä kurssisuunnitelma hyödyntäen koulun ja lähiympäristön mahdol-
lisuuksia. Kurssi suoritetaan hajautetusti 1. opintovuoden keväällä. Liikuntasuunni-
telmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen. 

 
LI4  Yhdessä liikkuen 
 

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueita. Kurssin si-
sältönä ovat vanhat tanssit ja opiskelijoiden laatima monipuolinen kurssisuunni-
telma. Kurssiin kuuluu mm. syksyn ulkopalloilua ja sisäpalloilua. Kurssi suoritetaan 
hajautetusti 2. opintovuoden syksyn aikana. 

 
 
LI5  Hyvinvointia liikkuen  
 

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä. Kurs-
sin sisältönä ovat monipuoliset liikuntatehtävät, jotka mahdollistavat osallisuuden, 
liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia. 

 
PAIKALLINEN SOVELTAVA KURSSI  
 
LI6 Liikunnan lukiodiplomi  

 
Tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan 
ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisen 
tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntaky-
kyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen 
sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta. 
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LI7 Ruskaretkikurssi (½ kurssia) 
 
Retkikurssilla opitaan retkeilyn ja vaeltamisen perustaitoja. Niihin kuuluvat mm. erä-
retken suunnittelu, varusteet, maastossa liikkuminen, ensiapu, luonnontuntemus 
sekä retkiruokien valmistus. Retkikurssin aikana vaelletaan elo-syyskuisena viikon-
loppuna (pe – la) Rajan reitillä teltassa yöpyen. Kurssiin sisältyy neljä oppituntia en-
nen retkeä. 
 

   

TERVEYSTIETO (TE) 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
 
TE1 Terveyden perusteet   

 

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opis-
kelu- ja työkyky, terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo, it-
sehoito, hätäensiapu, riippuvuudet, keskeiset tartuntataudit ja kansantaudit ja sekä 
terveyttä selittävät biologiset, psykologiset ja kulttuuriset ilmiöt ja teoriat. 

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys  
 

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat luonnon ja rakennetun ympäristön, yhteisöjen ja yh-
teiskunnan vaikutukset terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Kurssilla pereh-
dytään myös seksuaaliterveyttä ja mielenterveyttä tukeviin ja kuormittaviin tekijöihin. 
Terveysviestinnän käsittely ohjaa arvioimaan terveyttä ja hyvinvointia koskevia teks-
tejä ja ilmiöitä muuttuvassa mediaympäristössä 

 
TE3 Terveyttä tutkimassa  
 

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat terveyden ja sairauden historia, terveys- ja sosiaali-
palvelut, terveyserot, terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen, keskeiset ter-
veyteen ja sairauteen liittyvät eettiset kysymykset sekä globaalit terveyskysymyk-
set.   

 
 

OPINTO-OHJAUS (OP) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
OP1 Minä opiskelijana  
 
 Tutustuminen lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen ja ylioppilastut-

kintoon. Omien opiskelutaitojen harjaannuttaminen, itsetuntemuksen ja omien elä-
mänhallintataitojen kehittäminen sekä omien toimintamallien ja vahvuuksien tunnis-
taminen. Jatkokoulutukseen hakeutuminen, työelämä ja tulevaisuuden suunnittelu. 
Suoritetaan hajautetusti 1., 2. ja 3. vuonna. Lisäksi henkilökohtaista ohjausta.  
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OP2 Jatko-opinnot ja työelämä  
 
 Itsetuntemuksen sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojen edelleen kehittä-

minen. Perehtyminen jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta keskeisiin teemoihin, 
jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opin-
toihin ja työelämään siirtymiselle. Tutustuminen toisen ja korkea-asteen erilaisiin 
koulutusvaihtoehtoihin ja muuhun koulutustarjontaan. Työelämätaitojen lisääminen 
ja työelämätuntemuksen syventäminen. Lisäksi henkilökohtaista ohjausta.  

 

DRAAMA (DRA) 
  
PAIKALLINEN SOVELTAVA KURSSI  
 
DRA1 Ilmaisutaidon kurssi  
 

Perehdytään ilmaisun perusvalmiuksiin, kuten keskittymiseen, aistiherkkyyteen 
sekä esiintymisen ja vuorovaikutuksen taitoihin. Sisältöjä: rentoutumis-, keskittymis- 
ja eläytymisharjoituksia, erilaisia ilmaisuharjoituksia yksin, pareittain ja ryhmissä, 
roolileikkejä ja improvisoituja tilanteita. Opiskellaan vuorovuosina 1. tai 2. luku-
vuonna.  

 
DRA2 Teatterikurssi  
 

Syvennetään tuntemusta teatterista ja teatterin tekemisestä. Ilmaisutaidon  
harjoituksien kautta edetään pienten esitysten suunnitteluun ja toteuttami- 
seen. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään teatteria kokemusten,  
elämysten ja tiedon avulla. Opiskellaan vuorovuosina 2. tai 3. lukuvuonna.  

 

 

TIETOTEKNIIKKA (AT) 
 
PAIKALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
AT1  Lukion tietotekniikka peruskurssi 
  

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija tietokoneen käyttöön ja tärkeimpiin lukiossa 
tarvittaviin ohjelmiin. Opiskelija perehtyy tiedostojen ja hakemistojen hallintaan. 
Opiskelija tuntee paikallisen verkkoympäristön ja osaa hyödyntää sitä tiedon muok-
kaamisessa ja esittämisessä. Opiskelija tuntee tietoturvan ja sosiaalisen median tie-
tosuojan. Opiskelija osaa sähköisiin yo-kirjoituksiin tarvittavan laitteiden hallinnan.  

 
Kurssi arvioidaan asteikolla S/H (suoritettu/hylätty).   
 

AT2   Lukion tietotekniikka jatkokurssi 
 

Perehdytään kirjoituksissa tarvittaviin ohjelmiin ja taitoihin, harjoitellaan vanhojen 
yo-kokeiden tehtäviä sähköisessä koeympäristössä. Oman kiinnostuksen/harrastuk-
sen mukaan perehdytään johonkin tietotekniseen alueeseen syvemmin. 

 
Kurssi arvioidaan asteikolla S/H (suoritettu/hylätty). 
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AT3   Lukion koodauksen peruskurssi 
 

Kurssilla opetellaan ohjelmoinnin perusrakenteet Python-kielellä ja käyttämään oh-
jelmointityökaluja. Python on hyvä vasta-alkajan ohjelmointikieli yksinkertaisen ra-
kenteensa vuoksi. Pythonia käytetään paljon tieteellisessä työssä, mutta myös 
hyöty- ja peliohjelmoinnissa. Sitä käyttävät mm. Google, Pinterest, Instagram ja 
Mozilla Firefox ja sille löytyy valtava määrä vapaasti käytettäviä ja muokattavia 
avoimen koodin ohjelmia. 
Kurssilla tutustutaan myös pintapuolisesti tietotekniikan trendeihin mm. koneoppimi-
nen (”tekoäly”), ohjelmistorobotiikka ja low-code ohjelmointi 
 
Kurssi arvioidaan asteikolla S/H (suoritettu/hylätty 

 

TEEMAOPINNOT 
 
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 
1. Monitieteinen ajattelu (TO1) 
 
Tavoitteet ja keskeiset sisällöt 
Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti 
ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen 
välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta yhtä 
tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa 
ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia 
käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen. 
Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta. 
 

Parikkalan historialliset kerrostumat (TO11) 

Oppiaineet: äidinkieli, uskonto, filosofia, historia, maantiede. 

Tavoitteet: 

Kurssilla tutustutaan seutukunnalla vaikuttaneisiin merkkihenkilöihin, heidän toimintaansa vaikuttaneisiin 
ideologioihin ja heidän elämänkatsomuksiinsa. Tavoitteena on selvittää, millaisia historiallisia kerrostu-
mia Etelä-Karjalasta löytyy, ja havainnoida, miten ne toisaalta näkyvät edelleen ja mitä toisaalta on hä-
vinnyt. 

Keskeinen sisältö: 

Kurssilla hyödynnetään historiantutkimuksen menetelmiä ja ollaan yhteistyössä esimerkiksi paikallisten 
museoiden ja kirjaston kanssa. Opiskelijat tekevät kurssin aikana portfolion ja esityksen aiheesta. 

 

Mielen ja kehon näkökulma -tutkimuskurssi (TO12) 

Oppiaineet: psykologia, terveystieto, matematiikka. 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutkii valitsemaansa ilmiötä terveystiedon ja psykologian perspek-
tiivistä, analysoi tuloksia tilastomatemaattisin menetelmin, kuvaajin ja diagrammein, hahmottaa kokonai-
suuden ilmiöstä ja aineistosta kolmen oppiaineen yhteistyönä. 
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Keskeinen sisältö: 

Tutkimusprosessin omaksuminen. Esitelmän pitäminen.  

 
 
 
2. Tutkiva työskentely teknologialla (TO2) 
 
Tavoitteet ja keskeiset sisällöt 
Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja 
esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän 
dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää 
osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia 
oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys 
kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin. 
 
 

Ympäristöteknologian kurssi (TO21) 

Oppiaineet: biologia, fysiikka, kemia, maantiede. 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ilmakehään, veteen tai maaperään liittyviin 
ympäristökysymyksiin tai energiateknologisiin ratkaisuihin. Hän suunnittelee ja toteuttaa yksin tai 
yhteistyössä muiden kanssa kurssin teemaan liittyvän projektin, tutkimuksen, keksinnön tai muun opetta-
jan kanssa sovitun tuotoksen. Opiskelija tutustuu aihepiirissä oleviin teknologisiin ratkaisuihin ja 
hyödyntää niitä soveltavin osin omassa tutkielmassaan. 

Keskeinen sisältö: 

Syventyminen ilmakehään, veteen tai maaperään liittyviin ympäristökysymyksiin tai energiateknologisiin 
ratkaisuihin. Tutkimuksessa tarvittavien näytteiden hakeminen ja analysointi luonnontieteellisiä 
menetelmiä käyttäen ja teknologian hyödyntäminen kenttä- ja laboratoriotutkimuksissa sekä 
loppuraporttien työstämisessä. 

Tutkimuksen kohde valitaan yhdessä kurssista vastaavan opettajan kanssa. Koululta voidaan lainata 
mahdollisuuksien mukaan tutkimisessa tarvittavaa välineistöä ja laitteistoa. Tutustutaan kohteeksi 
valittuun ilmiöön, tutkimusmenetelmiin ja kurssilla hyödynnettävään teknologiaan. Vieraillaan ilmiöön 
liittyvissä kohteissa ja tutkitaan ilmiötä luonnontieteellisin menetelmin. Opiskelija tekee portfolion tai artik-
kelin työstään. Esitelmän pitäminen. 

 
Ravintokemia (TO22) 
 
Oppiaineet: kemia, biologia, terveystieto. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää ravitsemustietouttaan teoriaopintojen ja käytännön töiden 
avulla. Tavoitteena on, että opiskelija vierailee joko elintarvikealan yrityksessä tai koulutuspaikassa tai 
seuraa vierailijaluentoa. 

Keskeinen sisältö 
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Ravintoaineet, saantisuositukset ja terveysvaikutukset, ravintotrendit, kuluttajuus ja 
elintarvikelainsäädäntö soveltuvin osin, molekyyligastronomia sekä ruoan poliittinen, yhteiskunnallinen ja 
ekologinen ulottuvuus.  Opiskelijat tekevät kurssin aikana portfolion ja esityksen aiheesta. 

3. Osaaminen arjessa (TO3) 
 
Tavoitteet ja keskeiset sisällöt 
Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla 
opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä 
ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen 
ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään 
yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun 
ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia 
osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea 
hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen. 
 
 
Yhteiskunnallinen toimija (TO31) 
 
Kurssisuoritus on sovellettavissa muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan suorittamalla vähintään 38h 
yhdestä tai useammasta seuraavasta kokonaisuudesta: hygieniapassi, ensiapukurssi, isoskoulutus- ja 
toiminta, vapaaehtoinen kerho/nuorten toiminnan ohjaaminen. 
 

Opiskelijakuntatoiminta (TO32) 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii toimimaan vastuullisessa tehtävässä opiskelijakunnan halli-
tuksessa, jossa edustaa koko lukion opiskelijakuntaa, vaikuttaa koulun organisaatiossa ja edistää opis-
kelijoiden viihtymistä ja oppimisympäristön kehitystä. 

Keskeiset sisällöt: 

Opiskelija toimii opiskelijakunnan hallituksessa kahden lukuvuoden ajan ja osallistuu aktiivisesti hallituk-

sen toimintaan. Lisäksi opiskelija osallistuu lukion markkinointitilaisuuksiin/vanhempainiltoihin kertomaan 

Parikkalan lukiossa opiskelemisesta. 

 
Vieraiden kulttuurien ja vieraiden kielten teemaopinnot (TO33) 

Oppiaineet: kielet ja reaaliaineet. 

Tavoitteet: 

Opiskelija syventyy itsenäisesti erilaisiin kulttuuri-ilmiöihin, maiden historiaan, maantieteeseen, kieliin, 
kirjallisuuteen tai vieraiden kielialueiden mediaan ja tapakulttuuriin.  

Keskeiset sisällöt: 
 
Kolme tapaa suorittaa: 
1.Opiskelija voi osoittaa kiinnostuksensa kansainvälisyyteen mm. osallistumalla vaihto-ohjelmiin, 
majoittamalla vaihto-ohjelmien vieraita ja kertomalla kansainvälisestä vaihdosta nuoremmille 
opiskelijoille. Oma matkavakuutus. 
2.Opiskelijat voivat myös järjestää teemaviikon koulussa. Kansainvälisyysteemaa voi harrastaa mm. 
järjestämällä tietokilpailuja, esityksillä kielivalintatilaisuuksissa, päivänavauksilla, luovan kirjoittamisen 
teksteillä ja kuvilla koulun kotisivulle, erilaisilla teemaviikkoon kuuluvilla tempauksilla.   
3.Kurssi voi olla myös  itse maksettava opintomatka johonkin ulkomaiseen kohteeseen. Matkan 
ajankohta sovitaan erikseen ja kesto vähintään 5 pvä. Matkakohteesta tehdään kirjallinen 
matkasuunnitelma ennen matkaa ja matkan jälkeen portfolio. Matkakohden esitellään koulussa 
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sopivassa tilanteessa. Matkan aikana pidetään lisäksi päiväkirjaa. Suoritetaan kouluajan ulkopuolella. 
Oma matkavakuutus. 
4. Koulun järjestämä opintomatka yhdessä valittuun kohteeseen. Kurssin opettaja/opettajat 
suunnittelevat opintomatkakohteen yhdessä opiskelijoiden kanssa sekä opintomatkan pituuden. Matkan 
järjestelyistä vastaa opettaja yhdessä opiskelijoiden kanssa. Matka on opiskelijoille omakustanteinen. 
Opintomatkasta raportoidaan opettajan kanssa yhdessä sovitulla tavalla. 
 
 
Liikennekasvatuskurssi (TO34) 
 
Liikennekasvatuskurssin tavoitteiden saavuttaminen osoitetaan tuomalla ajokortti opinto-ohjaajalle. 
 

Lukiolaisen TET  (TO35) 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu työelämään, kartuttaa työelämätietouttaan ja työelämäval-
miuksiaan, syventää käsitystään organisaatioiden työtehtävistä ja niihin soveltuvista koulutuksista. 

Keskeiset sisällöt: 

Lukiolaisen TET-kurssi mahdollistaa viikon työelämään tutustumisjakson lukio-opintojen aikana. Työelä-
mään tutustumisen paikan opiskelija hankkii itse. Suoritetaan kouluajan ulkopuolella. Jaksosta täytetään 
TET-raportti. 
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AINEVALINTAKORTTI 2019 – 2020  PARIKKALAN  LUKIO  
 

Sukunimi Henkilötunnus 

Etunimet (kutsumanimi alleviivataan) Puhelin kotiin 

 
Rengasta kurssivalintasi. 

 Aine 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

Äidinkieli ja kirjallisuus 1 2 3 4 5 7** 10* 11* 6 7** 8 

  

9 10* 11* 

A1-kieli, englanti 10 1 2 3 4 5       6 7 8 9 

B1-kieli, ruotsi     9 1 2 3   4    5 7 6 8 

Matematiikka, lyhyt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Matematiikka, pitkä 1 2 3 4 11** 12* 5 6 7 8 12* 11** 9 10 13 14 

B3-kieli, saksa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

B3-kieli, ranska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

B3-kieli, venäjä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Historia  1 2 6 3 4 5 6 

Yhteiskuntaoppi  4 1 2 3 

Uskonto/ 

Elämänkatsomustieto  1 2 6**    3*    4** 5* 3* 4** 5* 6** 

Psykologia 1 2 3  4  5 

Filosofia 1 2 3  4 **               4 **     5 

Fysiikka 1 2 3 4 5 6 9 7 8 

Kemia 1 2 3 4 5 

Biologia 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 

Maantiede 1  2 3 4 5 2 3 4 5 

Terveystieto                    1 2** 3* 2** 3* 

Musiikki 

 

Kuvataide 

Pakollisista 3 

pakollista yh-

teensä 

1 2    4*** 5 3 4*** 5 4*** 5 6 

1 2 3 4 4 5 

Liikunta 1 3 2 4 5 6 7 

Opinto-ohjaus 1 1 2 1 

Teemaopinnot TO11 TO12 TO21 TO22 TO31 TO32 TO33 TO34 TO35 

Lukiodiplomit KU5 ja LI6 lukiodiplomit ao. aineiden kursseina 

Taiteiden väliset kurssit    

Draama 1* 2** 1* 2**  

Tietotekniikka 1 3 2 3 3 

Kurssit yhteensä/lukuvuosi    

 Kaikki kurssit yhteensä  

Valitse vähintään 75 kurssia. Suositeltavaa on valita 1. ja 2. vuonna 28 – 34 kurssia kunakin. Ympyröi valitsemasi kurssin nu-

mero. 

Tähdellä(*) merkityt kurssit tarjolla parittomina alkavina lukuvuosina, (**) parillisina alkavina lukuvuosina, (***) merkityt 

kurssit tarjolla joka kolmas vuosi kaikkien vuosikurssien opiskelijoille, pakolliset kurssit on merkitty tummalle pohjalle, valta-

kunnalliset syventävät alleviivattu ja paikalliset kurssit kursivoitu. 

Teemaopinnot eivät ole vuosikurssiin sidonnaisia. 


