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TAULUKON LUKUOHJE 

Jokaisesta kurssista on seuraavat tiedot: 

1 2 3    4 5 6 

1. Oppiaineen lyhenne 

2. Kurssinumero 

3. Kurssin nimi 

4. Suositus, minä vuonna kurssi tulisi valita. Esim. 1,2 tarkoittaa että kurssia 

suositellaan ensimmäiselle tai toiselle opiskeluvuodelle. 

5. Kurssin arvostelu 

N = numeroarvostelu 

S = suoritettu 

V = joko S tai N opiskelijan valinnan mukaan 

6. Pakollisuus/valinnaisuus 

Pa = pakollinen kurssi 

Va = valtakunnallinen syventävä kurssi 

Op = oppilaitoskohtainen syventävä tai soveltava kurssi 

 

Ylioppilaskirjoitukset perustuvat oppiaineiden pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin 
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ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

Suoritusjärjestys: Suositellaan, että kurssit käydään kurssikuvauksen kohdalla esitettynä opiskelu-

vuonna. Kirjallisuusdiplomikurssin voi suorittaa vasta kurssin ÄI3 jälkeen. 

Luonnontiedelinja: Syksyllä 2016 käyttöön tulleen uuden äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilas-

kokeen luonteen vuoksi suositellaan käymään kaikki pakolliset kurssit.  

Itsenäinen suoritus: Suositellaan, että kursseja ei suoriteta itsenäisesti. 

Arviointi: Päättöarvosana perustuu kursseihin 1 – 9. Kurssit 10 – 14 vaikuttavat päättöarvosanaan 

vain korottavasti. 

PAKOLLISET KURSSIT 

ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus  1  N,  Pa 

Kurssilla tutustutaan erilaisiin teksteihin, tekstilajeihin ja tekstin perusominaisuuksiin. Kurssilla 

harjoitellaan kirjoitus-, luku- ja puhetaitoa.  

ÄI02 Kieli, kulttuuri ja identiteetti  1 N Pa 

Kurssilla perehdytään suomen kieleen ja vertaillaan sitä muihin kieliin. Kieltä ja kirjallisuutta tutki-

taan identiteetin rakentajina. Kurssilla harjoitellaan prosessikirjoittamista sekä puheen rakentami-

sen, esittämisen sekä palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja.  

ÄI03  Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa  1 N Pa 

Kurssilla perehdytään eri kaunokirjallisuuden lajeihin ja eritellään sekä tulkitaan kirjallisuutta. 

Kurssilla kirjoitetaan kirjallisuuden pohjalta ja keskustellaan kirjallisuudesta. 

ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen  2 N Pa 

Kurssilla perehdytään kieleen ja kirjallisuuteen vaikuttamisen näkökulmasta. Harjoitellaan argu-

mentoinnin taitoja kirjoittaen ja puhuen sekä eritellään ja tulkitaan vaikuttavia tekstejä.  

ÄI05 Tekstit ja konteksti  2 N Pa 

Kurssilla tutustutaan suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiin teoksiin. Eritellään ja tulki-

taan erityylisiä ja –lajisia tekstejä. Tarkastellaan myös tekstejä tyylin ja kontekstin näkökulmasta.  

ÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset 2 N Pa 

Kurssilla tarkastellaan ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiöitä. Syvennetään tuntemusta suomalai-

sesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta.  



 5 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

ÄI07 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen 1,2,3 N Va 

Kurssilla syvennetään puhe- ja vuorovaikutustaitoja ja niihin liittyviä tietoja ja opitaan arvioimaan 

puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Opiskelijalla 

on mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvi-kokeeseen. 

ÄI08 Kirjoittamistaitojen syventäminen 3 N Va 

Kurssilla syvennetään taitoja tuottaa erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Lisäksi 

perehdytään ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin. 

ÄI09   Lukutaitojen syventäminen 3 N Va 

Kurssilla syvennetään opiskelijan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa: harjoitellaan taitoja eritellä, 

tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä sekä puhuen että kirjoittaen. 

MUUT VALINNAISET KURSSIT 

ÄI10 Linkki lukioon 1 S Op 

Kurssilla kerrataan kieliopin käsitteitä ja oikeakielisyyskäytäntöjä. Lisäksi harjoitellaan lukion äi-

dinkielen kannalta keskeisiä taitoja, kuten erittelevää lukemista ja asiatekstien kirjoittamista. 

ÄI11 Ilmaise itseäsi kirjoittamalla 1,2,3 S Op 

Kurssilla kirjoitetaan erilaisia fiktiivisiä ja faktatekstejä kurssilla erikseen sovittavista aiheista. Osa 

teksteistä pyritään julkaisemaan sähköisessä ympäristössä. 

ÄI12 Kielenhuollon kurssi 1,2,3 N Op 

Kurssilla kerrataan kielenhuollon sääntöjä ja vahvistetaan opiskelijan varmuutta kirjoittajana. Opis-

kelija vahvistaa oikeakielisyyden osaamistaan ja kielitajuaan sekä saa tukea kehittymisessään kir-

joittajana.   

ÄI13 Digilehtikurssi  1,2,3 S Op 

Digilehtikurssilla toimitetaan koulun digilehteä. Opiskelija tuottaa verkkotekstejä kirjoittamalla ja 

kuvaamalla.  

ÄI14 Kirjallisuuden lukudiplomi 1,2,3 S Op 

Opiskelija lukee kaunokirjallisia teoksia (klassikot, nykykirjallisuus), joista hän kirjoittaa erilaisia 

kirjoitelmia ja osasta pitää suullisia esityksiä tai keskustelee niistä opettajan kanssa. 
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SUOMI TOISENA KIELENÄ 

PAKOLLISET KURSSIT 

S201 Tekstit ja vuorovaikutus 1,2,3 N Pa 

Kurssilla tutustutaan tekstin käsitteeseen ja tekstilajeihin ja havainnoidaan kriittisesti tekstien sisäl-

töä ja kieltä. Tutustutaan tekstikokonaisuuden rakenteisiin sekä kirjoitusprosessiin ja lukustrategioi-

hin. Kerrataan suomen kielen keskeisiä rakenteita. 

S202 Kieli, kulttuuri ja identiteetti 1,2,3 N Pa 

Kurssilla syvennetään tekstilajitietoa. Tutustutaan kielen ja kulttuurin piirteisiin ja vertaillaan niitä 

muihin kieliin ja kulttuureihin. Harjoitellaan aineiston pohjalta kirjoittamista ja informatiivisen pu-

heenvuoron rakentamista. Tutustutaan lauseen rakenteeseen ja huolletaan kieltä. 

S203 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 1,2,3 N Pa 

Kurssilla tutustutaan kaunokirjallisuuden lajeihin ja erityisesti suomalaiseen kirjallisuuteen. Eritel-

lään kertomakirjallisuutta, näytelmää ja runoa. Perehdytään johonkin suomalaiseen teokseen. Har-

joitellaan keskustelutaitoja kirjallisuuskeskustelussa.  

S204 Tekstit ja vaikuttaminen 1,2,3 N Pa 

Kurssilla perehdytään vaikuttamisen kielellisiin ja visuaalisiin keinoihin. Opiskellaan argumentoin-

nin keinoja ja retorisia keinoja ja harjoitellaan perustelemista sekä suullisesti että kirjallisesti. Tutki-

taan kaunokirjallisuutta vaikuttamisen keinona ja tutustutaan mm. sensuuriin ja sananvapauteen. 

Kielen rakenteista harjoitellaan nominaalimuotoja ja lauseenvastikkeita.  

S205 Teksti ja konteksti 1,2,3 N Pa 

Kurssilla tutkitaan tyyliä ja sen vaikutusta tekstiin. Tutustutaan tietokirjallisuuden tekstilajeihin ja 

kirjoitetaan kirjallisuuden pohjalta. Harjoitellaan esiintymistä. 

S206 Nykykulttuuri ja kertomukset 1,2,3 N Va 

Kurssilla tutustutaan ajankohtaisiin tekstilajeihin ja erilaisiin kertoviin tekstilajeihin. Perehdytään 

suomalaiseen nykykirjallisuuteen ja luetaan kokonaisteos. Kerrataan kielenhuoltoa ja rakenteita. 

Harjoitellaan luetun ymmärtämistä sekä kirjoittamista.  

S207 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen 2,3 N Va 

Kurssilla harjoitellaan puhe- ja vuorovaikutustaitoja ja tutustutaan puhekulttuuriin.  Harjoittelem-

me paitsi puhumaan ja osallistumaan, myös erittelemään ja tulkitsemaan erilaisia tilanteita. Harjoi-

teltavia tilanteita ovat mm. neuvottelu, erilaiset keskustelut, kokous ja yksilöesiintymiset. Kerrataan 

myös lausetason rakenteita. 
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S208 Kirjoittamistaitojen syventäminen 2,3 N Va 

Kurssilla syvennetään kirjoittamisen taitoja ja perehdytään ajankohtaiseen kulttuuriin, median aihei-

siin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä harjoitellaan ylioppilaskoetta varten. Kurssilla perehdy-

tään kirjoittamiseen prosessina, näkökulman rajaukseen, sisällön valintaan, muokkaamiseen, vii-

meistelyyn, eri tekstilajeihin (mm. asiointitekstit, luova kirjoittaminen, aineistopohjainen kirjoitta-

minen). Harjoitellaan myös suullista ilmaisua. 

S209 Lukutaitojen syventäminen 2,3 N Va 

Kurssin tavoitteena on harjoitella lukutaitoja monipuolisesti, mm. analyysia, kriittistä lukutaitoa ja 

eläytyvää lukemista. Kurssilla luetaan eri tekstilajeja ja kirjoitetaan niiden pohjalta. Apuna käyte-

tään tekstin erittelyn käsitteitä. Yksi kurssin tehtävistä on käännösharjoitus. 

ENGLANTI (A1-KIELI) 

Itsenäinen suoritus ja suoritusjärjestys: Kurssin itsenäisestä suorittamisesta ja pakottavasta syys-

tä johtuvasta poikkeamisesta kurssien numeroinnin osoittamasta suoritusjärjestyksestä on aina neu-

voteltava opettajan kanssa. 

Luonnontiedelinja: Kurssien 1 – 4 ja 6 poisjättämistä ei suositella. 

Ylioppilaskoe perustuu pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin 

ENA01 Englannin kieli ja maailmani 1 N Pa 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin. Käsitellään 

myös kielellistä monimuotoisuutta ja englannin kieltä globaalina ilmiönä.  

ENA02 Ihminen verkostoissa 1 N Pa 

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

sosiaalista hyvinvointia. Käsitellään myös teknologian ja digitaalisuuden merkitystä vuorovaikutuk-

selle ja hyvinvoinnille.  

ENA03 Kulttuuri-ilmiöitä 1 N Pa 

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa ja tehdään eri tekstilajien tuo-

toksia. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta.  

ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 1,2 N Pa 

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimi-

juutta englannin kielellä.  Käsitellään myös ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia 

kansalaisyhteiskunnassa.   
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ENA05 Tiede ja tulevaisuus 2 N Pa 

Kurssilla etsitään tietoa opiskelijoita kiinnostavista tieteenaloista. Käsitellään erilaisia tulevaisuu-

denvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa 

kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä.  

ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo 2 N Pa 

Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä 

myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelä-

mään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.   

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

ENA07 Kestävä elämäntapa 2,3 N Va 

Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen 

sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoi-

den tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.  

ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen 2,3 N Va 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa 

dialogia. Kerrataan myös oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydenne-

tään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.    

KUNTAKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

ENA09 Abikurssi I 3 S  Op 

Kerrataan monipuolisesti YO-kokeessa vaadittavia taitoja.   

ENA10 Niveltävä kurssi 1 S Op 

Kurssilla vahvistetaan kielen keskeisten asioiden osaamista. Kurssi voidaan suorittaa 1. opiskelu-

vuoden aikana.   

ENA11 Keskeistä kerraten 2 S Op 

Kurssilla kerrataan kielen keskeisiä asioita. Kurssi voidaan suorittaa aikaisintaan 2. opiskeluvuoden 

aikana.  
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ENA12 Opi kuuntelemaan 2,3 S Op 

Kurssilla harjoitellaan englannin kuuntelemista käyttäen erityyppisiä tehtäviä. Kurssia suositellaan 

valittavaksi opintojen loppuvaiheeseen.  

ENA13 Opi kirjoittamaan 2,3 S Op 

Kurssilla harjoitellaan erityyppisten kirjoitelmien laatimista. Kurssia suositellaan valittavaksi opin-

tojen loppuvaiheeseen.  

RANSKA (A1-KIELI)  

RAA01 Kieli ja maailmani 1 N Va 

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita 

sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiske-

luun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.  

RAA02 Ihminen verkostoissa  1 N Va 

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovai-

kutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään tai-

toa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä.  

RAA03 Kulttuuri-ilmiöitä 1 N Va 

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia 

painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, 

kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.  

RAA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 1 N Va 

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimi-

juutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin 

erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  

RAA05 Tiede ja tulevaisuus 2 N Va 

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tie-

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

mielipiteeseen perustuvia näkökantoja 

RAA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo 2 N Va 

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan 

tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä.  
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RAA07 Kestävä elämäntapa 2 N Va 

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilan-

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

fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä  

RAA08 Viesti ja vaikuta puhuen 3 N Va 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa 

dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista 

tuottamista.  

KUNTAKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 

RAA09 Abikurssi 3 S Op 

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. Kehitetään ja vahvistetaan kuullun- ja tekstinym-

märrystaitoja, kerrataan keskeistä kielitietoa sekä harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppe-

jä. Suoritusmerkintä. 

SAKSA (A1-KIELI) 

SAA01 Kieli ja maailmani 1 N Va 

Kurssilla kartoitetaan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämistä sekä analysoidaan omia 

kielenopiskelutaitoja. Kurssilla pohditaan kielitaitoa välineenä kasvattaa saksankielisten maiden 

kulttuurituntemusta. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuorten elämänpiiriin ja kielenkäyt-

tötarpeisiin. 

SAA02 Ihminen verkostoissa 1 N Va 

Kurssilla harjoitellaan saksan kielen käyttöä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia 

käyttäen. Syvennetään keskustelutaitoja ja harjoitellaan mielipiteenilmaisua. Kurssilla käsitellään 

ihmissuhteisiin liittyviä teemoja sekä hyvinvointia. Pohditaan teknologian ja digitalisaation tuomia 

muutoksia vuorovaikutukselle. ja hyvinvoinnille. 

SAA03 Kulttuuri-ilmiöitä 1 N Va 

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoja. Kurssilla tehdään erilaisia kirjallisia tuotok-

sia. Aihepiirinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, saksankieliset mediat sekä luova toiminta. 

SAA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 1 N Va 

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnal-

lisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksi-

löiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaiku-

tusmahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. 
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SAA05 Tiede ja tulevaisuus 2 N Va 

 

SAA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo 2 N Va 

 

SAA07 Kestävä elämäntapa 2 N Va 

 

SAA08 Viesti ja vaikuta puhuen 3 N Va 

 

KUNTAKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

SAA09 Abikurssi 3 S Op 

 

SAA10  Kielidiplomi Deutsches Sprachdiplom DSDII  
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RUOTSI (B1-KIELI) 

Kaikilla ruotsin pakollisilla kursseilla kirjoitetaan kirjoitelmia ja tehdään sekä tekstin- ja kuul-

lunymmärtämisharjoituksia että keskusteluharjoituksia. 

Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. 

Itsenäinen suoritus: Kurssit RUB2 ja RUB4 on mahdollista suorittaa itsenäisesti. 

Luonnontiedelinja: Suositellaan, että mahdollisesta kurssin poisjättämisestä neuvotellaan ruotsin 

opettajien kanssa. 

PAKOLLISET KURSSIT 

RUB01  Minun ruotsini  1  N  Pa 

Kehitetään ruotsin kielen taidon eri osa-alueita ja asetetaan tavoitteita oppimiselle. Käsiteltävät ai-

hepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti ar-

keen ja matkailuun liittyvissä suullisissa viestintätilanteissa.  

RUB02  Hyvinvointi ja ihmissuhteet  1  N  Pa 

Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Aihe-

piireinä hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohdi-

taan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.  

RUB03 Kulttuuri ja mediat 1,2 N Pa 

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri me-

dioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja 

medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.  

RUB04  Monenlaiset elinympäristömme  2  N  Pa 

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti 

moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti 

nuorten näkökulmasta.  

RUB05  Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi  2  N  Pa 

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja 

tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tu-

tustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.   
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

RUB06 Viesti ja vaikuta puhuen 2,3 N Va 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa 

dialogia. Kerrataan myös oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydenne-

tään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.  

RUB07 Kestävä elämätapa 2,3 N Va 

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutusti-

lanteissa ja erilaisille yleisöille. Jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä eko-

logisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta.  

KUNTAKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

RUB08 Kehity puhujana ja kuuntelijana 2,3 S Op 

Kurssin tavoitteena on rohkaistua ja oppia ilmaisemaan itseään ruotsin kielellä. Kurssilla tehdään 

kuullun ymmärtämistehtäviä sekä harjoitellaan erilaisia puheviestintätilanteita monipuolisia oppi-

misympäristöjä ja sähköisiä työkaluja hyödyntäen.  

RUB09 Abikurssi I 3 S Op 

Kurssi on tarkoitettu opiskelijalle, joka osallistuu ruotsin kielen yo-tutkintoon. Kurssilla harjoitel-

laan tutkintokokeeseen kuuluvia tehtävätyyppejä ja vahvistetaan opiskelijan kielitietoa ja -taitoa. 

Kurssin sisältöä voidaan muokata opiskelijoiden toiveiden mukaan.  

RUB10 Hyppää kyytiin 1 N Op 

Kurssilla kerrataan kielen perusrakenteita ja perussanastoa ennen pakollisia kursseja. Kurssilla har-

joitellaan ääntämistä, lukemista, kuullun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Kurssilla pe-

rehdytetään erilaisiin työskentelymuotoihin.  

RUB11 Tukikurssi toisen vuoden opiskelijoille 2 S Op 

Kurssilla syvennetään ja vahvistetaan pakollisilla kursseilla opiskeltuja rakenteita ja lisätään eri 

aihepiirien sanavarastoa ja kehitetään suullista ja kirjallista ilmaisutapaa. Myös tekstinymmärtämis-

taitoja kartutetaan monipuolisilla harjoituksilla. 

RUB12 Monenlaista elämää Pohjoismaissa 3 S Op 

Opetuksessa pyritään edistämään opiskelijan kielitaitoa ja monilukutaitoa käsittelemällä mm. poh-

joismaista kirjallisuutta, elokuvaa, musiikkia ja maantiedettä siltä pohjalta, mikä on ajankohtaista ja 

kiinnostavaa. Oppiainerajat ylittävää monimuotoista opetusta voidaan toteuttaa tällä kurssilla.  
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RUB13 Abikurssi II 3 S Op 

Kurssi on tarkoitettu opiskelijalle, joka on suorittanut Abikurssi I:n ja aikoo osallistua ruotsin kielen 

yo-tutkintoon. Kurssilla harjoitellaan tutkintokokeeseen kuuluvia tehtävätyyppejä ja vahvistetaan 

opiskelijan kielitietoa ja -taitoa.  

KUNTAKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI 

RUB14 Projektikurssi 1,2,3 S Op 

Kurssi on tarkoitettu yhteistyöprojekteihin Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä, aiheet ja pro-

jektien sisältö ovat vaihtuvia, toimitaan yli oppiainerajojen.  

RANSKA (B2-KIELI) 

RAB21 Elämän tärkeitä asioita 1 N Va 

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia 

kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen 

osaamisen kehittämiseksi. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuh-

teisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.  

RAB22 Monenlaista elämää 1 N Va 

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. 

Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuu-

rien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.  

RAB23 Hyvinvointi ja huolenpito 2 N Va 

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana 

kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja 

käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista.  

RAB24 Kulttuuri ja mediat 2 N Va 

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-

ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.  

RAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus 2 N Va 

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, 

myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.  



 15 

RAB26 Yhteinen maapallomme 2 N Va 

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnos-

ta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.  

RAB27 Kansainvälinen toiminta 3 N Va 

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallis-

tumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä 

hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta 

kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.  

RAB28 Viesti puhuen ja kirjoittaen 3 N Va 

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoi-

tellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai 

niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.  

KUNTAKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 

RAB29 Abikurssi 3 S Op 

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. Kehitetään ja vahvistetaan kuullun- ja tekstinym-

märrystaitoja, kerrataan keskeistä kielitietoa sekä harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppe-

jä. Suoritusmerkintä.  

SAKSA (B2-KIELI) 

SAB21 Elämän tärkeitä asioita  1 N Va 

Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoi-

tetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutai-

toja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehit-

tämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilan-

teet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohtei-

siin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

SAB22 Monenlaista elämää 1 N Va 

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. 

Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuu-

rien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.  

SAB23 Hyvinvointi ja huolenpito 2 N Va 
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SAB24 Kulttuuri ja mediat 2 N Va 

 

SAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus 2 N Va 

 

SAB26 Yhteinen maapallomme 2 N Va 

 

SAB27 Kansainvälinen toiminta 3 N Va 

 

SAB28 Viesti puhuen ja kirjoittaen 3 N Va 

KUNTAKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

SAB29 Abikurssi 3 S Op 

 

SAB210 Kielidiplomi Deutsches Sprachdiplom DSII    

RANSKA (B3-KIELI) 

RAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen 1 N Va 

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde 

opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liit-

tyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuu-

teen liittyviä ilmauksia.  

RAB32 Matkalla maailmassa 1 N Va 

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen 

tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden 

viestintästrategioiden käyttöä.  
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RAB33 Elämän tärkeitä asioita 1 N Va 

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liit-

tyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, 

vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.  

HUOM. RAB33-kurssin jälkeen suoritetaan 1. vuonna kurssit RAB21 ja RAB22. 2. lukio-

vuonna ranskan opiskelu jatkuu kurssista RAB23. 

 

SAKSA (B3-KIELI) 

SAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen 1 N Va 

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde 

opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liit-

tyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuu-

teen liittyviä ilmauksia.  

SAB32 Matkalla maailmassa  1 N Va 

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen 

tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden 

viestintästrategioiden käyttöä.  

SAB33 Elämän tärkeitä asioita   1 N Va 

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liit-

tyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, 

vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

HUOM. SAB33-kurssin jälkeen suoritetaan 1. vuonna kurssit SAB21 ja SAB22. 2. lukiovuon-

na saksan opiskelu jatkuu kurssista SAB23 

 

ESPANJA (B3-KIELI)  

EAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen 1 N Va 

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde 

opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liit-

tyvissä tilanteissa. 
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EAB32 Matkalla maailmassa 1 N Va 

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen 

tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. 

EAB33 Elämän tärkeitä asioita 1 N Va 

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liit-

tyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, 

vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.  

EAB34 Monenlaista elämää 2 N Va 

Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuu-

rien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.  

EAB35 Hyvinvointi ja huolenpito 2 N Va 

Opetellaan toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaiku-

tustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. 

Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja har-

joitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista.  

EAB36 Kulttuuri ja mediat 2 N Va 

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-

ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.  

EAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus 3 N Va 

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, 

myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. 

EAB38 Yhteinen maapallomme 3 N Va 

Kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kan-

sainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestä-

västä elämäntavasta. 

KUNTAKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI 

EAB39 Abikurssi 3 S Op 

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. Kehitetään ja vahvistetaan kuullun- ja tekstinym-

märrystaitoja, kerrataan keskeistä kielitietoa sekä harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä. 

Suoritusmerkintä. 
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VENÄJÄ (B3-KIELI) 

VEB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen 1 N Va 

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde 

opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liit-

tyvissä tilanteissa.  

VEB32 Matkalla maailmassa 1 N Va 

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen 

tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa.  

VEB33 Elämän tärkeitä asioita 1 N Va 

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liit-

tyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, 

vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.  

VEB34 Monenlaista elämää 2 N Va 

Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuu-

rien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.  

VEB35 Hyvinvointi ja huolenpito 2 N Va 

Opetellaan toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaiku-

tustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. 

Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja har-

joitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista.   

VEB36 Kulttuuri ja mediat 2 N Va 

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-

ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.   

VEB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus 3 N Va 

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, 

myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. 

VEB38 Yhteinen maapallomme 3 N Va 

Kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kan-

sainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestä-

västä elämäntavasta. 
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KUNTAKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 

VEB39 Abikurssi 3 N Va 

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. Kehitetään ja vahvistetaan kuullun- ja tekstinym-

märrystaitoja, kerrataan keskeistä kielitietoa sekä harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä. 

Suoritusmerkintä 

MATEMATIIKKA 

Suoritusjärjestys: Pakolliset kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä.  Mahdollisesta 

poikkeavasta järjestyksestä neuvotellaan opettajan kanssa. Syventävien ja soveltavien kurssien suo-

ritusajankohta on mainittu kyseisen kurssin kohdalla. 

Lyhyen matematiikan syventävät kurssit soveltuvat myös pitkän matematiikan opiskelijoille. Muis-

ta ”ristiinvalinnoista” on syytä neuvotella opettajan kanssa. 

Arvostelu: Lopullinen matematiikan arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventä-

vien kurssien arvosanojen pohjalta. Muiden kurssien arvosanat voivat vaikuttaa korottavasti lopulli-

seen matematiikan arvosanaan. 

Ylioppilaskoe: Matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän ylioppilaskokeet ovat kaksiosaisia sisäl-

täen laskimettoman A-osion sekä laskinosiot B1 ja B2. Näiden osioiden tehtävistä valitaan vastatta-

viksi yhteensä 10 tehtävää annettujen ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2019 keväällä koe muuttuu säh-

köiseksi ylioppilaskokeeksi. Tämän vuoksi matematiikan opiskelun yhteydessä sähköisten apuväli-

neiden käyttö tulee erityisesti korostumaan. 

YHTEINEN OPINTOKOKONAISUUS 

MAY01 Luvut ja lukujonot 1 N Pa 

Peruslaskutoimitukset, murtoluvuilla laskeminen, prosenttilaskenta, yhtälöt ja funktiot sekä lukujo-

not. 

MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 

PAKOLLISET KURSSIT 

MAA02  Polynomifunktiot ja -yhtälöt 1 N Pa 

Käsitellään polynomifunktioita sekä opetellaan ratkaisemaan polynomiyhtälöitä ja -epäyhtälöitä 

käsin laskien, graafisesti ja laskinta käyttäen. 
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MAA03 Geometria 1 N Pa 

Kaksi- ja kolmiulotteisen tilan ja muodon hahmottaminen. Tavoitteena osata ratkaista geometrisia 

ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythago-

raan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa. Ratkaisujen löytämiseen ja ku-

vaamiseen käytetään myös teknistä apuvälineistöä. 

MAA04 Vektorit 1 N Pa 

Tavoitteena ymmärtää vektorikäsite ja osata tutkia kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla. 

Opitaan tutkimaan kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä, kulmia, suoria ja 

tasoja vektoreiden avulla. 

MAA05 Analyyttinen geometria 1 N Pa 

Tavoitteena ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten 

käsitteiden välille, sekä ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii tutkimaan yhtälöiden avul-

la pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja. 

MAA06 Derivaatta 2 N Pa 

Laajennetaan funktiojoukkojen tarkastelu rationaalifunktioihin, opitaan ratkaisemaan rationaaliyhtä-

löitä ja -epäyhtälöitä. Tutustutaan havainnollisesti käsitteisiin funktion raja-arvo, jatkuvuus ja deri-

vaatta. Tutkitaan derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määritetään sen ääriarvoja. 

MAA07 Trigonometriset funktiot 2 N Pa 

Tutkitaan trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla, ratkaistaan yksinkertai-

sia trigonometrisiä yhtälöitä. Derivoidaan trigonometrisiä ja yhdistettyjä funktioita. 

MAA08 Juuri- ja logaritmifunktiot 2 N Pa 

Kerrataan potenssienlaskusäännöt mukaan lukien murtopotenssit. Tutustutaan juuri-, eksponentti- ja 

logaritmifunktioiden ominaisuuksiin ja ratkaistaan niihin liittyviä yhtälöitä. Opitaan tutkimaan juu-

ri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita derivaatan avulla sekä hyödyntämään eksponenttifunktiota 

mallintaessa erilaisia kasvamisen ja vähenemisen ilmiöitä, esimerkiksi korkolaskuja. 

MAA09 Integraalilaskenta 2 N Pa 

Opitaan integraalifunktion käsite ja määrittämään alkeisfunktioiden integraalifunktioita. Ymmärre-

tään määrätyn integraalin käsite ja sen yhteys pinta-alaan. Opitaa määrittämään pinta-aloja ja tila-

vuuksia määrätyn integraalin avulla sekä perehdytään muihinkin integraalilaskennan sovelluksiin. 
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MAA10 Todennäköisyys ja tilastot 2,3 N Pa 

Opitaan lukemaan, tulkitsemaan ja havainnollistamaan erilaisia tilastollisia jakaumia. Tutustutaan 

todennäköisyyslaskennan käsitteisiin sekä erilaisiin todennäköisyysjakaumiin kuten normaalija-

kaumaan. Jakaumien tunnusluvut. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

MAA11 Lukuteoria ja todistaminen 2 N Va 

Perehdytän logiikan alkeisiin ja tutustutaan todistusperiaatteisiin sekä harjoitellaan todistamista. 

Opitaan lukuteorian peruskäsitteet ja perehdytään alkulukujen ominaisuuksiin. Tutkitaan kokonais-

lukujen jaollisuutta ja tutustutaan konguenssin käsitteeseen. 

MAA12 Algoritmit matematiikassa 2 N Va 

Tutkitaan kuinka algoritmit toimivat. Tutustutaan iteroinnin käsitteeseen ja opitaan ratkaisemaan 

epälineaarisia yhtälöitä numeerisesti. Tutkitaan polynomien jaollisuutta ja opitaan määrittämään 

polynomin tekijät. 

MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi 3 N Va 

Syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemusta. Funktion 

jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, epäoleelliset integraalit. Tutkitaan aidosti monotonisten 

funktioiden käänteisfunktioita. Tutkiaan lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia.  

OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 

MAA14 Pitkän matematiikan abikurssi 3 V Op 

Kerrataan ja syvennetään pitkän matematiikan ydinkohtia. 

MAA15  Projektikurssi 1,2,3 V Op 

Lisäopintoja matematiikasta. Suoritusmerkintä  

MATEMATIIKAN LYHYT OPPIMÄÄRÄ 

PAKOLLISET VALTAKUNNALLISET KURSSIT 

MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt 1 N Pa 

Vahvistetaan peruskoulussa saatua matemaattista osaamista ja opitaan myös muita matemaattisia 

perustaitoja. Lausekkeet, yhtälöt, yhtälöpari, suhde ja verranto.  
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MAB03 Geometria 1 N Pa 

Kuvioiden ja kappaleiden geometriset ominaisuudet kuten pinta-ala, tilavuus ja yhdenmuotoisuus. 

Käytännön geometrian ongelmia. Kolmio, ympyrä, Pythagoraan lause, suorakulmaisen kolmion 

trigonometria, lieriö, kartio ja pallo. 

MAB04 Matemaattisia malleja 2 N Pa 

Lineaarinen riippuvuus, verrannollisuus ja polynomifunktio. Opitaan ratkaisemaan erilaisia arjen 

ongelmia matematiikkaa apuna käyttäen. Kurssilla vahvistetaan myös yhtälönratkaisutaitoja. 

MAB05 Tilastot ja todennäköisyys 2 N Pa 

Kurssilla opitaan miten todellisuutta voi kuvailla tilastojen avulla. Kurssin toisessa osassa lasketaan 

todennäköisyyksiä ja pohditaan kannattaako lottoaminen.  

MAB06 Talousmatematiikka 2,3 N Pa  

Kurssilla lasketaan kannattaako työnteko, entä minkälainen asuntolaina tulisi ottaa. Toisaalta pohdi-

taan mitä tehdä, jos rahaa jää kaikesta huolimatta säästöön. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

MAB07 Matemaattinen analyysi 3 N Va 

Opetellaan mitä derivointi tarkoittaa ja mitä se tekee potenssille. Tutkitaan funktion ominaisuuksia 

kuten muutosnopeutta. Funktion ominaisuuksien pohdinta viedään ääriarvoille saakka. Hyödyllinen 

kurssi esim. insinööriopintoihin tähtääville. 

MAB08 Tilastot ja todennäköisyys 2 3 N Va 

Kurssilla vahvistetaan opiskelijoiden tilastotieteellisiä taitoja. Tehdään oma tilastollinen tutkimus ja 

mietitään normaalijakauman valossa mikä on normaalia ja mikä epänormaalia. Kurssi on hyödylli-

nen kaikille korkeakouluopintoihin tähtääville. 

OPPILAITOSKOHTAISET KURSSIT 

MAB09 Abikurssi 3 V Va 

Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin oppimäärän keskeisiä sisältöjä kertaamalla ja syventämällä. 
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FYSIIKKA 

Suoritusjärjestys: 

FY1 suositellaan suoritettavaksi ensimmäiseksi.  

FY3 kannattaa suorittaa ennen kurssia FY6 ja  

FY4 kannattaa suorittaa ennen kurssia FY5.  

 

Arvostelu: Fysiikan päättötodistuksen arvosana määräytyy kurssien 1-7 arvosanojen perusteella. 

Muut suoritetut kurssit vaikuttavat lopulliseen arvosanaan ainoastaan korottavasti. 

PAKOLLISET KURSSIT 

FY01  Fysiikka luonnontieteenä 1 N Pa 

Tutustutaan luonnontieteelliseen tutkimukseen, tutkitaan fysikaalisia ilmiöitä ja maailmankaikkeut-

ta, sekä pohditaan niiden vaikutuksia luontoon ja yhteiskuntaan.  

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

FY02 Lämpö 1 N Va 

Syvennetään energiaa ja lämpöä koskevien käsitteiden hallintaa. 

FY03 Sähkö 1 N Va 

Tutustutaan sähköön liittyviin peruskäsitteisiin. Perehdytään mm. tasavirtapiireihin, sähkökenttiin, 

kondensaattoreihin ja puolijohteisiin. 

FY04 Voima ja liike 1,2 N Va 

Tutustutaan suoraviivaisen ja pyörimisliikkeen lainalaisuuksiin, voimaan liikkeen aiheuttajana sekä 

energian ja liikemäärän säilymislakeihin.  

FY05 Jaksollinen liike ja aallot 2 N Va 

Tutkitaan harmonisia voimia ja värähdysliikettä, ympyräliikettä ja tutustutaan ääneen aaltoilmiönä. 

FY06 Sähkömagnetismi 2,3 N Va 

Tutkitaan magnetismia, sähkömagneettista induktiota sekä vaihtovirtaa. 

FY07 Aine ja säteily 2,3 N Va 

Tutkitaan modernin fysiikan teorioihin. Perehdytään kvanttifysiikan perusteisiin sekä ydinfysiik-

kaan. 
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OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

FY08 Työkurssi 1,2 V Op 

Kurssilla syvennetään fysiikan osaamista ja harjoitellaan kokeellista työskentelytapaa. Mittausten 
aiheet perustuvat valtakunnallisten kurssien sisältöihin, mutta myös muihin aiheisiin suuntautuvat 
mittaukset ovat mahdollisia välineiden ja opiskelijoiden kiinnostuksen puitteissa. Kurssilla on mah-
dollisuus tehdä mittauksia sekä tietokoneavusteisesti, että “perinteisin” välinein. Mittauksia voidaan 
tehdä myös luokkahuoneen ulkopuolella, ja kurssilla voidaan tehdä vierailuja.  

FY09 Abikurssi 3 V Op 

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla fysiikan eri osa-alueita. Tavoitteena 
on muodostaa kokonaiskuva fysiikasta, ja antaa lisävalmiuksia jatko-opintoja ja mahdollisia pääsy-
kokeita varten.  

FY10 Fysiikan projektikurssi 1 1,2,3 V Op 

Kurssin sisältö vaihtelee. Mahdollisia suoritustapoja ovat esimerkiksi leirikoulu (esim. CERN), 
kansainväliset yhteistyöprojektit ja ryhmissä tai yksin suoritettavat fysiikan projektit.  

FY11 Fysiikan projektikurssi 2 1,2,3 V Op 

Kurssin sisältö vaihtelee. Mahdollisia suoritustapoja ovat esimerkiksi leirikoulu (esim. CERN), 
kansainväliset yhteistyöprojektit ja ryhmissä tai yksin suoritettavat fysiikan projektit.  

FY12 Fysiikan projektikurssi 3 1,2,3 V Op 

Kurssin sisältö vaihtelee. Mahdollisia suoritustapoja ovat esimerkiksi leirikoulu (esim. CERN), 
kansainväliset yhteistyöprojektit ja ryhmissä tai yksin suoritettavat fysiikan projektit.  

FY13 Lukudiplomi 1,2,3 V Op 

Opiskelija lukee opettajan valitsemia teoksia sovitun määrän. Halutessaan opiskelija voi myös eh-
dottaa kirjoja sisällytettäväksi lukudiplomiin. Kirjat tentitään lyhyesti suullisesti tai kirjallisesti 
opiskelijan niin halutessa.  

FY14 Matemaattinen fysiikka 2,3 V Op 

Kurssilla perehdytään fysiikassa tarvittaviin matemaattisiin menetelmiin, kuten vektorilaskentaan, 
koordinaatistoihin, trigonometriaan ja differentiaalilaskentaan etenkin fysiikan näkökulmasta. Esi-
merkiksi differentiaalilaskenta on erittäin tärkeässä asemassa lähes kaikkien fysiikan teorioiden 
matemaattisessa kuvauksessa, joten sen ymmärtäminen tuo uuden ulottuvuuden fysiikan ongelmien 
käsittelyyn. Kurssilla opiskeltavat asiat syventävät fysiikan mallien ja teorioiden matemaattista ku-
vausta valtakunnallisista kursseista ja antavat näin lisää valmiuksia ylioppilaskokeisiin ja etenkin 
jatko-opintoihin luonnontieteen tai tekniikan aloilla.  
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FY15 Geofysiikka 1,2,3 V Op 

Kurssilla opiskellaan maapallon luonnonilmiöiden fysiikkaa. Aiheina ovat mm. maanjäristykset, 

tulivuorenpurkaukset, veden liikkeet joissa, pohjavesissä, merivirroissa ja vuorovesissä, ilmakehän 

ilmiöt ja sään ennustus, magneettikenttä ja revontulet. Huomiota kiinnitetään erityisesti ilmiöiden 

fysiikkaan.  

FY16 Tähtitiede 1,2,3 V Op 

Kurssilla käydään tähtitieteen historiaa antiikin ajoista nykypäivään. Lisäksi opiskellaan tähtitai-
vaan muotoja ja tähtikuvioita, kaukoputkien ja muiden havaintovälineiden toimintaa, tähtien toimin-
taa ja kehitystä sekä aurinkokunnan ja linnunradan rakennetta.  

FY17 Johdatus kvanttimekaniikkaan ja mikrofysiikkaan 2,3 V Op 

Kurssilla paneudutaan nykyfysiikkaa hallitseviin perusteorioihin, kvanttimekaniikkaan ja hiukkas-
fysiikan standardimalliin. Lisäksi tutustutaan hiukkaskiihdyttimiin, ja hiukkaskosmologiaan.  

FY18 Avaruusfysiikka ja suhteellisuusteoria 1,2,3 V Op 

Kurssilla paneudutaan maailmankaikkeuden suuren luokan ilmiöihin. Aluksi paneudutaan valta-
kunnallisia kursseja tarkemmin perinteiseen Newtonilaiseen gravitaatioteoriaan ja planeettaliikkei-
siin, eli niin kutsuttuun taivaanmekaniikkaan. Tämän jälkeen tutustutaan suhteellisuusteorian perus-
teisiin ja maailmankaikkeuden rakenteisiin. Lisäksi tutustutaan avaruuslentojen historiaan ja fysiik-
kaan. Kurssilla selviää, miten avaruuteen on menty, miten sinne nykyisin päästään ja miten siellä 
tullaan toimeen.  

FY19  1,2,3 V Op 

  

FY20 Mekaniikan jatkokurssi 2,3 V Op 

Valtakunnallisilla kursseilla ei aina ehditä käsitellä kaikkia asioita niiden ansaitsemalla tarkkuudel-
la. Mekaniikan jatkokurssilla paneudutaan tarkemmin lukiomekaniikan sisältöihin ja pyritään sy-
ventämään ymmärrystä heittoliikkeeseen, planeettaliikkeisiin ja statiikkaan.  

FY21 Robotiikan kurssi  1,2,3 V Op 

Kurssilla tutustutaan robotiikkaan ja perehdytään ohjelmoinnin alkeisiin. Kurssilla rakennetaan toi-
miva robotti.  
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KEMIA 

Suoritusjärjestys: Kurssit KE1, KE2 ja KE3 suoritetaan numerojärjestyksessä.  

Kuntakohtaisia syventäviä kursseja voi kurssin KE1 jälkeen suorittaa missä opintojen vaiheessa 

tahansa. Kuitenkin abikurssi KE9 suoritetaan opintojen loppuvaiheessa. 

Luonnontiedelinja: Suositellaan, että opiskelija suorittaa valtakunnallisista kursseista ensimmäise-

nä vuonna kurssit KE1, KE2 ja mahdollisesti kurssin KE3. Kuntakohtaisia kursseja olisi myös hyvä 

suorittaa jo opintojen alkuvaiheessa. 

Arviointi: Kuntakohtaiset kurssit voivat vaikuttaa ainoastaan korottavasti oppimäärän arvosanaan. 

PAKOLLINEN KURSSI 

KE01  Kemiaa kaikkialla  1 N Pa 

Kurssilla opiskelija saa kemiaa ja sen opiskelua kohtaan kiinnostavia kokemuksia ja oppii myös 

kokeellisesti käyttämään ja soveltamaan tietoa alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksista jokapäi-

väisen elämän ja ympäristön ilmiöissä. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

KE02  Ihmisen ja elinympäristön kemiaa 1 N Va  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää ja soveltaa orgaanisiin yhdisteisiin liittyviä käsit-

teitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Kurssilla tutustutaan 

orgaanisten yhdisteiden rakenteisiin ja niiden mallintamiseen tietotekniikan ja myös spektroskopian 

avulla. Harjoitellaan ainemäärä- ja pitoisuuslaskentaa.  

KE03  Reaktiot ja energia 1,2 N Va 

Perehdytään epäorgaanisiin ja organisiin reaktiotyyppeihin, niiden kemialliseen esittämiseen ja las-

kennalliseen käsittelyyn sekä niiden merkitykseen yhteiskunnassa ja teknologiassa. Tutustutaan 

energiamuutoksiin ja kaasujen kemiaan. 

KE04  Materiaalit ja teknologia 2 N Va 

Tavoitteena on oppia tutkimaan kokeellisesti ja malleja käyttäen materiaaleihin ja sähkökemiaan liit-

tyviä ilmiöitä. Tutustutaan mm. metalleihin, sähkökemiallisiin pareihin, elektrolyysiin sekä poly-

meereihin myös laskennallisesti.  

KE05  Reaktiot ja tasapaino 2,3 N Va 

Perehdytään kemiallisen reaktion tasapainon käsitteeseen ja sen merkitykseen ympäristön ja tekno-

logian ilmiöissä. Kuvataan reaktion tasapainoa ja nopeutta laskennallisesti ja graafisesti kaasu- ja 

happo-emäs- sekä liukoisuustasapainoissa. 
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KUNTAKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

KE06  Laborointi tutuksi  1,2,3 V Op 

Kurssilla tehdään laboratoriotöitä kemian eri alueilta liittyen mm. titrimetriaan, gravimetriaan ja 

kvalitatiiviseen analyysiin. Samalla tutustutaan kemian laboratorion keskeisiin välineisiin ja laittei-

siin, työturvallisuuteen ja raportointiin. Kurssin kokeellisuus antaa valmiuksia laboratoriotyöskente-

lyyn jatko-opinnoissa.  

KE07  Biotuotekemia 1,2,3 V Op 

Tutustutaan sellun ja paperin valmistukseen sekä muihin moderneihin tapoihin hyödyntää puusta saata-

via polymeerejä. Kurssilla tehdään biotuotekemian laboratoriotöitä sekä tutustutaan myös biopolymeeri-

tuotteiden teolliseen valmistukseen.  

KE08  Kemian analytiikka 1,2,3 V Op 

Perehdytään kemian analyyttisiin työmenetelmiin kuten spektrometriaan, kromatografiaan, tislaus- ja 

uuttomenetelmiin. Samalla tutustutaan kaasu- ja nesteseoksiin sekä muihin fysikaalisen kemian keskei-

siin osa-alueisiin. 

KE09  Abikurssi 3 N Op 

Valmistaudutaan kemian ylioppilaskokeeseen kertaamalla kemian pakollisen ja valtakunnallisten syven-

tävien kurssien aihekokonaisuuksia ja harjoitellaan aikaisempien vuosien yo- tehtäviä. Kurssi hyödyntää 

myös kemian alan korkeakoulujen pääsykokeisiin valmistautuvia.  

KE10  Kosmetiikan kemia 1,2,3 S Op 

Tutustutaan kosmeettisiin tuotteisiin, niiden valmistukseen sekä niissä käytettävien kemiallisten 

aineiden vaikutuksiin tuotteen ominaisuuksissa. Kurssilla tehdään laboratoriotöinä mm. voiteita, 

hajuvesiä ja huulipunaa.  

KE11  Kemia tänään 1,2,3 S Op 

Tutustutaan kemian tieteen tämän päivän kiinnostaviin aiheisiin ja tutkimukseen. Kurssilla seura-

taan kemian viimeisimpiä saavutuksia ja tehdään erilaisia projekteja ja pienimuotoisia mittauksia ja 

demonstraatioita. Kurssi suoritetaan hajautetusti useamman jakson aikana pienryhmässä tai oma-

toimisesti.  

KE12  Elintarvikekemia 1,2,3 V Op 

Kurssilla tutustutaan suomalaiseen elintarviketeollisuuteen, sen raaka-aineisiin, tuotantoon ja laa-

dunvalvontaan. Kurssilla tehdään kokeellisia tutkimuksia ruoka-aineisiin ja ruoan valmistukseen 

liittyen. 
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KUNTAKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 

KE13  Kemian sovellus- tai mittausprojekti  1,2,3 V Op 

Koulun oma tai yhteistyössä muiden oppilaitosten tai yritysten kanssa tehtävä kemiaa soveltava, mah-

dollisesti myös mittauksia sisältävä projekti ja sen raportointi. Projekti voidaan toteuttaa myös leirikou-

luna tai kansainvälisenä projektina. 

KE14 Lukudiplomi 2,3 S Op 

Kurssi suoritetaan itsenäisesti. Kurssilla luetaan itsenäisesti kemiaan liittyvää kirjallisuutta, joka tenti-

tään suullisesti. 

BIOLOGIA 

Suoritusjärjestys: 

Valtakunnallisten kurssien osalta suositellaan kurssien suoritusjärjestykseksi BI1 ensimmäiseksi ja 

BI3 ennen kurssia BI5. Kurssit Bi3, Bi4 ja Bi5 voi suorittaa ennen kurssia Bi2. 

Koulukohtaisista kursseista BI6, BI7, BI8, BI10, BI12, BI13 ja BI14 voidaan suorittaa missä opin-

tojen vaiheessa tahansa. 

BI11 edellyttää BI4-kurssin suorittamista. 

BI9 edellyttää BI1-, BI2-, BI3-, BI4- ja BI5- kurssien suorittamista. 

Luonnontiedelinja: Suositellaan, että opiskelija suorittaa ensimmäisenä vuotena vähintään kolme 

kurssia.  

Itsenäinen suoritus: Kurssit BI2 ja BI4 voi suorittaa itsenäisesti. BI15- ja BI17- kurssit suoritetaan 

itsenäisesti. 

PAKOLLISET KURSSIT 

BI01 Elämä ja evoluutio 1,2 N Pa 

Opiskellaan, millainen biologia on tieteenä, soluja, lisääntymistä sekä evoluutiota ja koko eliökun-

taa. 

BI02 Ekologia ja ympäristö 1,2 N Pa 

Perehdytään ekologiaan, luonnon monimuotoisuuteen, ympäristöongelmiin sekä kestävään kehityk-

seen. Tehdään pieni tutkimus ekologiasta tai ympäristön tilasta. 
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

BI03  Solu ja perinnöllisyys 1,2,3 N Va 

Opiskellaan, miten soluja tutkitaan, solujen rakennetta, toimintaa ja lisääntymistä sekä periytymisen 

perusteita. 

BI04 Ihmisen biologia 2,3 N Va 

Käsitellään ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa eli eri elinten ja elimistöjen rakennetta, toimintaa ja 

säätelyä.  

BI05 Biologian sovellukset 1,2,3 N Va 

Perehdytään bioteknologian, mikrobiologian ja geeniteknologian sovelluksiin ja merkitykseen sekä 

kasvi- ja eläinjalostukseen. 

OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

BI06 Solun kemiaa 1,2,3 V  Op 

Työkurssi, jossa opiskellaan solun kemiaa ja aineenvaihduntaa. Kurssilla tutkitaan mm. veden mer-

kitystä soluille, solujen orgaanisia yhdisteitä, solujen energiataloutta ja erilaisia solun aineenvaih-

dunnallisia reaktioita. Kurssilla BI1- ja BI3-kurssien teoria havainnollistuu laboratoriossa. 

BI07 Perinnöllisyystieteen työkurssi 2,3 V Op 

Työkurssi, jossa tutkitaan solua ja solukoita,kudoksia. Perehdytään DNA:n rakenteeseen ja soluja-

kautumiseen. Tutkitaan ominaisuuksien periytymistä esim. banaanikärpäsristeytyksin.  Kurssiin 

kuuluu opintovierailu. 

BI08 Luonnontuntemuskurssi 1,2,3 V Op 

Tutkitaan retkeillen luontoa, sen lajistoa ja ekosysteemejä. Perehdytään lähiseudun luonnonympä-

ristöihin monipuolisesti. Kurssityönä laaditaan esim. kasvio, eläinkuvasto tai selvitys erilaisista 

elinympäristöistä. Kurssityö toteutetaan digitaalisesti esim. mobiilisovelluksia hyödyntäen. 

BI09 Abikurssi 3 V Op 

Kerrataan ja syvennetään biologian keskeisiä ja ajankohtaisia aiheita. Lisäksi käydään läpi vanhoja 

yo- tehtäviä ja valmistaudutaan biologian ainereaaliin. 

BI10  Mikrobiologian kurssi 1,2,3 V Op 

Työkurssi, jolla perehdytään mikrobien elinvaatimuksiin ja rakenteisiin sekä mikrobien merkityk-

seen ihmisen talouselämässä ja luonnossa. Tehdään mikrobiviljelyjä ja erilaisia kokeita. Syventää ja 

soveltaa Bi3- ja Bi5- kursseja, mutta ei edellytetä näiden kurssien suorittamista ennen tätä kurssia. 
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BI11  Ihmisen fysiologia ja anatomia 2,3 V Op 

Kurssilla perehdytään ihmisen veren, verenkierron, hengitys- ja virtsanerityselimistöjen, tuki- ja 

liikuntaelimistön, hermoston, aistien, lisääntymisen ja aineenvaihdunnan säätelyn rakenteisiin ja 

toimintoihin sekä toiminnan häiriöihin. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia pyrkiä alan 

oppilaitoksiin. Kurssi perustuu kirjoihin Ihmisen fysiologia ja anatomia ja Ihminen, Fysiologia ja 

anatomia. Kurssi syventää Bi4-kurssin asiasisältöjä. 

BI12  Vesikurssi 1,2,3 V Op 

Työkurssi, jolla perehdytään erilaisiin vesiekosysteemeihin sekä ihmisen vaikutukseen niihin. Tut-

kitaan mm. Hyvinkään vesistöjä ja / tai tehdään opintoretki esim. Helsingin yliopiston biologiselle 

asemalle Lammille tai Tvärminneen. Syventää ja soveltaa Bi1- ja Bi2 -kursseja, mutta ei edellytetä 

näiden kurssien suorittamista ennen tätä kurssia. 

BI14 Tutkimme eläimiä 1,2,3 V Op 

Työkurssi, jolla tutkitaan eri eläinryhmien anatomiaa ja fysiologiaa sekä eläinten käyttäytymistä. 

Opiskellaan samalla myös eläinten evoluutiota. Preparoidaan eri ryhmien eläimiä. Tehdään mahdol-

lisesti opintoretki esim. Korkeasaareen. Syventää ja soveltaa Bi1- ja Bi4- kursseja, mutta ei edelly-

tetä näiden kurssien suorittamista ennen tätä kurssia. 

BI15 Biologian tutkielmakurssi 2,3 V Op  

Perehdytään biologisen tutkimuksen tekemiseen ja sen raportointiin. Tutkimus voidaan tehdä ko-

keellisesti tai kirjallisuuteen perustuen. Tutkimuksen vaiheet ovat suunnittelu, ongelman asettelu, 

aineiston keruu ja käsittely sekä tulosten erittely ja tulkinta. Tutkielman voi tehdä Ilmatieteen lai-

toksen yhteistyöprojektina. Kurssi suoritetaan itsenäisesti, mutta opettaja/tutkija ohjaa prosessia 

työn ajan. Kurssi tukee biologian perus- ja syventävien kurssien opintoja. 

OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 

BI13 Vaelluskurssi 1,2,3 S Op 

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan ryhmässä viikonlopun mittainen vaellus esim. kansallispuis-

tossa. Perehdytään jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä tutustutaan kohteen luonnon 

ominaispiirteisiin mahdollisesti paikallisten asiantuntijoiden opastuksella. Viikonloppuvaelluksen 

lisäksi kurssiin kuuluu valmistelevia tunteja sekä purkutunteja, mutta kaikkia lukujärjestyksen tun-

teja ei pidetä. Toteutetaan yhdessä liikunnan vaelluskurssin (LI18) kanssa. Soveltaa Bi1- ja Bi3- 

kursseja, mutta ei edellytetä näiden kurssien suorittamista ennen tätä kurssia. 

BI16 Minustako lääkäri? 3 S Op 

Kurssi perustuu lääketieteen pääsykokeessa vaadittaviin lukion fysiikan, kemian ja biologian valta-

kunnallisten kurssien sisältöihin. 
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BI17  Lukudiplomi-kurssi 2,3 S Op 

Kurssilla luetaan 1-4 biologiaan liittyvää kirjaa, jotka analysoidaan ja tentitään biologian opettajalle 

sopimuksen mukaan.  

MAANTIEDE 

Suoritusjärjestys: 

GE4-kurssi edellyttää kurssien GE1-3 -kurssien suorittamista.  

Kurssit GE5, GE6, GE7 ja GE8 voi suorittaa missä opintojen vaiheessa tahansa.  

GE9-kurssi edellyttää GE1-, GE2-, GE3- ja GE4-kurssien suorittamista. 

Luonnontiedelinja: Suositellaan, että opiskelija suorittaa ensimmäisenä vuonna vähintään kaksi 

kurssia 

Itsenäinen suoritus: Kurssin GE3 voi suorittaa itsenäisesti. 

PAKOLLINEN KURSSI 

GE01  Maailma muutoksessa 1 N Pa 

Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. 

Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja 

riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta. Kurssi käsitte-

lee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varautua, 

ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Kerrataan karttanimistöä. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

GE02  Sininen planeetta 1,2 N Va 

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän raken-

teen ja toiminnan tuntemusta. Kurssilla pohditaan esimerkiksi sitä miten luonnonmaisemat ja ilma-

kehän ilmiöt syntyvät. Syy- ja seuraussuhteiden löytämiseksi hyödynnetään geomediaa. 

GE03  Yhteinen maailma 1-3 N Va 

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piir-

teiden tuntemusta. Keskeisiä aiheita ovat luonnonvarat, väestönkasvu, eri kulttuurit, ihmisoikeudet, 

kestävä kehitys ja kulttuurimaisemat. 

GE04  Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta 2,3 N Va 

Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla GE1-GE3 hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen 

soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. 

Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja 

geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.   
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OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

GE05 Karttakurssi 1,2,3 V Op 

Työkurssi, jolla tutustutaan erilaisiin karttoihin ja tehdään niihin liittyviä harjoitustöitä. Harjoitel-

laan mm. karttatulkintaa sekä laaditaan karttoja. Työskennellään sekä digitaalisten että paperikartto-

jen avulla ja tehdään myös paikkatietoharjoituksia. Syventää ja soveltaa Ge2- ja Ge4- kursseja, mut-

ta ei edellytetä näiden kurssien suorittamista ennen tätä kurssia. 

GE06 Luonnonmaantieteen työkurssi 1,2,3 S Op 

Työkurssi, jolla perehdytään maapallon, Suomen ja Hyvinkään seudun luonnonmaantieteellisiin 

piirteisiin: kallio- ja maaperään, pinnanmuotoihin, ilmastoon, kasvillisuuteen ja maisemaan. Kurs-

silla tehdään retkiä.  

GE07 Eriarvoinen maailma  1,2,3 V Op 

Kurssilla käsitellään hyvinvoinnin alueellisia eroja maapallolla. Miksi toiset valtiot ovat rikkaita ja 

toiset köyhiä? Vertaillaan erilaisia valtioiden kehitystä kuvaavia muuttujia. Miksi köyhyys on on-

gelma?  

GE09 Abikurssi 3 V Op 

Kurssilla kerrataan ja syvennetään maantieteen keskeisiä ja ajankohtaisia aiheita. Käydään läpi van-

hoja yo-tehtäviä ja valmistaudutaan sähköisten yo-kirjoitusten vaatimuksiin. Kurssi sopii niille, jot-

ka aikovat kirjoittaa maantieteen ainereaalin yo-kokeessa. 

OPPILAITOSKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI 

GE08 Lukudiplomi –kurssi 2,3 V Op 

Kurssilla luetaan 1-4 maantieteeseen liittyvää kirjaa, jotka analysoidaan ja tentitään maantieteen 

opettajalle sopimuksen mukaan. 
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HISTORIA  

Suoritusjärjestys: HI01 suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä, jonka jälkeen suoritusjärjestys 

on vapaa. HI09 valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. Kursseja voi suorittaa itsenäisesti.  

PAKOLLISET KURSSIT 

HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa 1 N Pa 

Kurssilla tutustutaan ihmiskunnan historiaan maatalouden vallankumouksesta teollistuneeseen glo-

baaliin maailmaan.  

HI02  Kansainväliset suhteet 1,2 N Pa  

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun 

lopulta lähtien. Painopiste on 1900-luvun maailmansodista kylmään sotaan ja sen päättymiseen.  

HI03 Itsenäisen Suomen historia 2,3 N Pa  

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 

1800-luvulta nykyaikaan. Kurssilla käsitellään mm. Suomen itsenäistyminen, Suomi toisessa maa-

ilmansodassa sekä hyvinvointivaltion kehitys. Syventävät valtakunnalliset kurssit 

HI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys 1,2,3 N Va  

Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen 

maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. 

Kurssi on luonteeltaan yleissivistävä.  

HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi 1,2,3 N Va  

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä autonomian ajalle asti. Kurssilla käsitellään Suomen historiaa 

Ruotsin vallan aikana mm. Suomen asema Ruotsin ja Venäjän valtataistelun kohteena sekä Suomen 

liittäminen osaksi Venäjän keisarikuntaa.   

HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat 1,2,3 N Va  

Kurssilla tarkastellaan Euroopan ulkopuolisten kulttuurien ominaispiirteitä sekä eri kulttuurien koh-

taamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina. Käsiteltäviä kulttuurialueita voivat olla mm. Af-

rikka, Kiina, Amerikka, islamilainen maailma ja Intia.   

SYVENTÄVÄT KUNTAKOHTAISET KURSSIT   

HI07 Maailma tänään 2,3 V Op 

Kurssin aikana seurataan maailman tapahtumia ajankohtaisen uutisaineiston pohjalta.  
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HI08 Hyvinkään historia 1,2,3 V Op 

Kurssi tarkastelee Hyvinkään kehitystä syrjäisestä rajamaasta moderniksi teollisuuskeskukseksi.  

HI09 Historian abikurssi 3 V Op 

Valmistautuminen historian ylioppilaskirjoitusten ainereaalikokeeseen.  

HI010 Suurvaltojen historiaa 1,2,3 V Op 

Kurssi tarkastelee nykyisten keskeisten vaikuttajavaltioiden historiallista kehitystä sekä niiden roo-

lia ja merkitystä maailman historiassa. Vaihtoehtoisina maina ovat Iso-Britannia, Ranska, Saksa, 

Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina. 

HI011 Historian lukudiplomi 2,3 S Op  

Kurssi suoritetaan itsenäisesti lukemalla opettajan kanssa sovittu materiaali ja tekemällä siihen kuu-

luvat tehtävät. Tentitään joko kirjallisesti tai suullisesti.  

YHTEISKUNTAOPPI 

Suoritusjärjestys: YH01 suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä, jonka jälkeen suoritusjärjestys 

on vapaa. YH09 valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. Kursseja voi suorittaa itsenäisesti.  

PAKOLLISET KURSSIT 

YH01  Suomalainen yhteiskunta 1,2 N Pa  

Kurssi perehdyttää Suomen valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään. Keskeisiä näkökulmia 

ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen. 

YH02 Taloustieto 1,2 N Pa  

Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Kurssi käsittelee kysymyksiä 

kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla perehdytään työnteon ja yrittämisen 

merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa.  

YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailman 2,3 N Pa 

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen 

asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa.  
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VALTAKUNNALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 

YH04 Kansalaisen lakitieto 2,3 N Va  

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan 

tiedon lähteisiin ja tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.  

KUNTAKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT  

YH05 Lakitietoa käytännössä 2,3 V Op 

Kurssi syventää kansalaisen lakitiedon sisältöjä. Kurssin aikana tehdään opintokäyntejä, kuullaan 

vierailijoita. Tavoitteena on ymmärtää väylä mm. oikeustieteen opintoihin ja sen tarjoamiin työelä-

mämahdollisuuksiin.   

YH06 Ekonomia, bisnes ja globaalit markkinat 2,3 V Op 

Bisneskurssi, jonka aikana syvennetään taloustiedon ja yhteiskuntaopin osaamista. Sisältönä kurs-

silla on yrittäjyys, sijoittaminen, taloudellinen globalisaatio, kansainvälinen kauppa, vastuullinen 

liiketoiminta ja talouden trendit. Erittäin suositeltava kurssi kaupallisen alan jatkokoulutukseen ai-

koville, sekä yhteiskuntaopin kirjoittajille. Lähiopetuksen eri muotoja täydennetään sähköisellä 

alustalla, eikä erillistä kirjaa tarvita. Teemme myös mielenkiintoisia vierailuja. Kurssi on luonteel-

taan taloustiedon jatkokurssi. Kurssista saa halutessaan s-merkinnän tai numeron. 

YH07 Ekonomia, työelämätaidot ja markkinointi 1 1,2,3 V Op 

Bisneskurssilla tutustutaan markkinoinnin ja yrittäjyyden maailmaan sekä mietitään työelämätaito-

ja. Kurssilla käsitellään markkinoinnin ja imagon merkitystä, kaupallistamisen prosessia, asiakasnä-

kökulmia sekä käydään läpi onnistuneen myynnin edellytyksiä.  Harjoittelemme myös CV:n teke-

mistä ja töiden hakemista. Lähiopetuksen eri muotoja täydennetään sähköisellä alustalla, eikä eril-

listä kirjaa tarvita. Edeltäviä yhteiskuntaopin opintoja ei vaadita. Kurssista saa s-merkinnän. 

YH08 Talous, raha ja yrittäjyys 1,2,3  V  Op  

Talous, raha ja yrittäjyys -kurssi on tuotettu yhteistyössä Aalto-yliopiston professorien Vesa Putto-

sen ja Teemu Malmin kanssa. Kurssilla tarkastellaan yritystoimintaan liittyviä talousasioita. Tee-

moina ovat sijoittaminen, yritystoiminta ja sen rahoitus sekä rahoittajien ja johdon laskentatoimi. 

Kurssilla opitaan arvioimaan yrityksen toimintaa erilaisten taloudellisten tunnuslukujen ja mittarei-

den kautta. Kurssilla visioidaan myös yrityksen perustamista ja se on mahdollista myös käytännössä 

NY-yrittäjyyden tai 4h-yrittäjyyden kautta. 

Edeltäviä yhteiskuntaopin opintoja ei vaadita. Kurssista saa S-merkinnän 

 YH09 Abikurssi 3 V Op 

Valmistautuminen ylioppilaskirjoitusten yhteiskuntaopin ainereaalin kokeeseen.  

http://aalto.fi/
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YH010 Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssi 2,3 S Op 

Kurssisuoritus koostuu osallistumisesta, käytännön toiminnasta ja vaikuttamisesta yhteiskunnassa 

esimerkiksi osallistumisesta kunnallisten toimielinten kokouksiin, keskusteluun mediassa, tapahtu-

mien organisointiin jne. 

YH011 Yhteiskuntaopin lukudiplomi 2,3 S Op 

Kurssi suoritetaan itsenäisesti lukemalla opettajan kanssa sovittu materiaali ja tekemällä siihen kuu-

luvat tehtävät. Tentitään joko kirjallisesti tai suullisesti.  

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO  

Itsenäinen suoritus: vaaditaan kurssikoe ja sovitut tehtävät aiheesta ja tarvittaessa suullinen kuu-

lustelu.  

Arviointi: Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Ue07 arvioidaan 

hyväksytty-hylätty tai pyydettäessä numerolla. Ue08 arvioidaan hyväksytty-hylätty. 

PAKOLLISET KURSSIT 

UE01 Uskonto ilmiönä,  

kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljellä 1 N Pa 

Uskonto ilmiönä; tutkimus ja määrittely. Lähi-idän monoteistiset uskonnot. 

UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko 1,2 N Pa 

Kristinuskon asema ja vaikutus kulttuurissa. Keskeiset kristilliset suuntaukset. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

UE03 Maailmanuskontoja ja uskonnollisia liikkeitä 2,3 N Va 

Hindulaisuus, buddhalaisuus, shintolaisuus, Kiinan uskonnot; synty, oppi, etiikka ja yhteiskunnalli-

nen merkitys 

UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa 2,3 N Va 

Suomen uskontotilanne; yhteisöt, sekularisaatio. 

UE05 Uskonnot tieteissä, taiteissa ja populaarikulttuurissa 2,3 N Va 

Uskontotiede ja teologia. Uskonto taiteessa ja kulttuurissa. 
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UE06 Uskonto ja media 2,3 N Va 

Uskonnollinen media ja median käyttö Suomessa. Uskonnollinen kieli ja kuvasto. 

KUNTAKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

UE07 Lukudiplomi 1,2,3 S Op 

Opiskelija lukee itsenäisesti opettajan antamia tieteellisiä tekstejä. Luetut teokset tentitään joko kir-

jallisesti tai suullisesti ao. opettajalle. 

UE09 Abikurssi 2,3 S Op 

Valmistautuminen yo-kirjoituksiin kurssien sisältöjä kerraten ja yo-koetehtäviä tehden. 

ORTODOKSINEN USKONTO 

PAKOLLISET KURSSIT 

UO01 Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam 1,2,3  N Pa 

 

UO02 Ortodoksisuus maailmassa 1,2,3 N Pa 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

UO03 Maailmojen uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä 2,3 N Va 

 

UO04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa 2,3 N Va 

 

UO05 Taide ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa 2,3 N Va 

 

UO06 Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa 2,3 N Va 



 39 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

Kurssien suorittaminen: Kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Pakollisia kursseja järjestetään vuo-

rovuosittain.  

Suositeltava suoritusjärjestys: Opiskelija suorittaa joka vuosi yhden sille vuodelle tarjotun pakol-

lisen kurssin. Syventävät kurssit voi suorittaa aina kun niitä on tarjolla. 

Kursseja voi suorittaa itsenäisesti. 

Arviointi: Kurssit ET07 Ja ET08 arvioidaan hyväksytty-hylätty. Muuta kurssit arvioidaan nume-

roin. 

PAKOLLISET KURSSIT 

ET01 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu 1,2,3 N Pa 

Maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen käsitteet. 

ET02 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä 1,2,3 N Pa  

Erilaiset ihmiskäsitykset. Ihmisen olemassaolon peruskysymykset. 

Valtakunnalliset syventävät kurssit  

ET03 Yksilö ja yhteisö 1,2,3 N Va 

Sosiaalinen ihminen, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisössä eläminen. 

ET04 Oplttuurit katsomuksen muokkaajina 2,3 N Va 

Kulttuurin merkitys elämänkatsomukselle. Kulttuurien tutkimuksen tunteminen. 

ET05 Katsomusten maailma 2,3 N Va 

Katsomusten, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tutkiminen. 

ET06 Teknologia, maailmankatsomukset 

 ja ihmiskunnan tulevaisuus 2,3 N Va 

Evoluutio ja kulttuurievoluutio. Kielen rooli kulttuurissa.  
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KUNTAKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

ET07 Lukudiplomi 1,2,3 S Op 

Opiskelija lukee opettajan valitsemia tieteellisiä tekstejä ja tenttii ne jo suullisesti tai kirjallisesti 

opettajalle. 

ET09 Abikurssi 2,3 S Op 

Valmistautumista yo-kokeeseen kurssien sisältöjä kertaamalla ja yo-koetehtäviä tekemällä. 

 

FILOSOFIA 

Itsenäinen suoritus: Filosofian kurssit voi suorittaa myös tenttimällä ja tutkielmia tekemällä. 

Kursseja 5.-10. tarjotaan tarvittaessa. Opiskelijan tulee tiedustella niiden suorittamisesta filosofian 

opettajalta.  

PAKOLLISET KURSSIT 

FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun 1,2,3 N Pa 

Kurssilla opitaan länsimaisen filosofian peruskäsitteitä, ongelmanasetteluja sekä filosofian osa-

alueita ja suuntauksia. 

FI02 Etiikka 1,2,3 N Pa 

Kurssilla käsitellään yleisten arvovalintojen periaatteellisia lähtökohtia, etiikan teorioita sekä yleisiä 

moraalikysymyksiä, joissa tulevat esille oikean ja väärän erottamisen ongelmat. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

FI03 Yhteiskuntafilosofia 1,2,3 N Va 

Yhteiskuntajärjestyksen oikeutus ja olemassaolo. Yhteiskuntafilosofian teoriat. 

FI04 Tieto, tiede, todellisuus 1,2,3 N Va  

Metafysiikan ja olemassaolon kysymykset. Tiedon mahdollisuudet ja rajat. 
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KUNTAKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

FI05  Filosofinen argumentaatio 1,2,3 V  Op 

Tutustutaan filosofiseen argumentointiin ja totuuden lähestymiseen pätevän päättelyn ja hyvien pe-

rustelujen avulla.      

FI06  Nykyajan filosofia 1,2,3 V Op 

Kurssilla käsitellään 1900-luvun filosofisia suuntauksia.  

FI07 Estetiikka 1,2,3 V Op 

Kurssilla käsitellään estetiikkaa filosofian keskeisenä osa-alueena.   

FI08  Idän filosofia 1,2,3 V Op 

Kurssilla tutustutaan Aasian filosofiaan.   

FI09 Abi-kurssi 3 V Op 

Kurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi.       

FI10 Lukudiplomi 1,2,3 V Op 

Opiskelija syventää tietojaan lukemalla itsenäisesti opettajan valitsemia filosofisia tekstejä. 

FI11 Etiikan jatkokurssi 2,3 V Op 

Kurssilla tutkitaan filosofisten ongelmien eettisiä perusteita. 
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PSYKOLOGIA 

Itsenäinen suoritus: vaaditaan kurssikoe ja tutkielma sovitusta aiheesta ja tarvittaessa suullinen 

kuulustelu. Aiempien kurssien keskiarvo on oltava yli 7. Pakollista kurssia ei voi suorittaa itsenäi-

sesti. 

PAKOLLINEN KURSSI 

PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen 1 N Pa 

Kurssi on johdanto psykologiaan. Siinä tutustutaan psykologiaan tieteen alana, ihmiseen psykofyy-

sissosiaalisena olentona, ihmisen hyvinvointiin ja oppimiseen. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

PS02 Kehittyvä ihminen 1,2 N Va 

Tarkastellaan yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia 

tekijöitä sekä niiden keskinäistä riippuvuutta. Tutustutaan ihmisen psyykkiseen kehitykseen elämän 

eri vaiheissa. 

PS03 Tietoa käsittelevä ihminen 2,3 N Va 

Tutustutaan ihmisen tiedonkäsittelyn psyykkisiin ja neuropsykologisiin tekijöihin. Perehdytään 

tarkkaavuuden, havaitsemisen ja muistin toimintaan sekä ongelmanratkaisuun ja älykkyyteen. 

PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys 2,3 N Va 

Perehdytään tunteiden tutkimukseen, uneen, stressiin, psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttaviin teki-

jöihin ja mielenterveyshäiriöihin. 

PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen 3 N Va 

Perehdytään persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen, persoonallisuusteo-

rioihin sekä ryhmätekijöiden ja kulttuurin vaikutusta ihmisen toimintaan.  

KUNTAKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

PS06 Sosiaalipsykologian perusteet 2,3 N Op 

Kurssi käsittelee ihmisen joka päivä tarvitsevia sosiaalisia taitoja ja yksilöiden välistä vuorovaiku-

tusta. Kurssilla perehdytään myös erilaisiin ryhmäilmiöihin ja ryhmien välisiin suhteisiin. 
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PS08 Lukudiplomi 2,3 S Op 

Opiskelija syventää tietojaan lukemalla itsenäisesti opettajan antamia psykologiaan liittyviä tieteel-

lisiä tekstejä. Luetut teokset tentitään joko kirjallisesti tai suullisesti opettajalle. Kurssi arvioidaan 

suoritusmerkinnällä (hyväksytty-hylätty) tai pyydettäessä numeerisesti. 

PS09 Abikurssi  2,3 S Op 

Kurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi, jolla harjoitellaan esseevastaamista ja kerrataan 

aiempien kurssien keskeisiä sisältöjä.  

TERVEYSTIETO  

PAKOLLINEN KURSSI  

TE01 Terveyden perusteet 1 N Pa 

Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden 

edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallises-

sa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittämi-

nen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden 

käsittely.   

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄ KURSSIT 

TE02 Ihminen, ympäristö ja terveys 1,2 N Va 

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaali-

seen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän 

ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn.   

TE03 Terveyttä tutkimassa 2,3 N Va 

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehi-

tyslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia 

hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktii-

visena kansalaisena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden kriittiseen arviointiin 

ja pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, 

yhteiskunnassa ja globaalisti.   

OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT  

TE09 Abikurssi 2,3 S Op 

Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi. Tavoitteena kerrata terveystiedon pakollisen kurssin 

(TE01) sekä syventävien kurssien (TE02 ja TE03) sisältöjä ja harjoitella terveystiedon ylioppilas-
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kirjoituksia varten, mm. parantamalla vastaustekniikkaa ja tutustumalla oppiainerajat ylittäviin teh-

täviin.  

OPPILAITOSKOHTAINEN SOVELTAVAT KURSSIT   

TE04  Hyvinvoiva keho 2,3 S Op 

Kurssilla perehdytään liikunnan harjoitteluun perusteisiin kehonhuolto menetelmiin, lihastasapai-

noon ja ryhtiin, venyttely- ja rentousmenetelmiin, liikuntavammoihin ja niiden ennaltaehkäisyyn ja 

ensiapuun sekä teippaukseen ja hierontaan. Kurssilla teoriaopiskelun lisäksi tehdään käytännön har-

joittelua.     

TE05 Valmennuksen perusteet 2,3 V Op 

Kurssilla perehdytään tuki- ja liikuntaelimistön rakenteeseen ja ihmiskehon fysiologiaan sekä ta-

voitteelliseen urheiluharjoittelun ja valmentautumisen perusteisiin.    

TE06 Terveystiedon lukudiplomi 2,3 V Op 

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan terveysosaamistaan hänen itse valitsemassaan aihealu-

eessaan. Itsenäisesti suoritettava kurssi, johon tulee pyytää opettajalta ja rehtorilta itsenäisen suorit-

tamisen lupa. Opiskelijan valitsee syventävän aihealueen ja opettaja hyväksyy aiheen ja teok-

sen/teokset, jotka opiskelija tenttii joko kirjallisesti tai suullisesti tai laatii oppimispäiväkirjan opet-

tajan antamien ohjeiden mukaisesti.  

TE07 Ensiavun perusteet 2,3 S Op 

Kurssin tavoitteena on perehtyä ensiavun perusteisiin. EA-teoriatietoja sovelletaan toiminnallisissa 

ensiapuharjoituksissa. 

TE08 Vapaaehtoistoiminnan kurssi 1,2,3 S Op 

Kurssin tavoitteena on ymmärtää musiikin ja liikunnan merkitys hyvinvoinnille sekä saada myön-

teisiä kokemuksia sosiaalisista kontakteista eri ikäisten ihmisten kanssa; sosiaalisen pääoman vah-

vistaminen. Kurssilla tutustutaan palvelutaloihin ja suunnitellaan erilaisia esityksiä ja vapaaehtois-

toiminnan tehtäviä. Kurssi suoritetaan itsenäisesti ja kurssitehtävät esitellään vierailupäiväkirjassa.  
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KUVATAIDE  

Opiskelijan tulee suorittaa sekä musiikista että kuvataiteesta pakollinen ensimmäinen kurssi (MU1 

ja KU1) ja lisäksi toisesta taideaineesta toinen kurssi (joko MU2 tai KU2). 

Luonnontiedelinja: Mahdollisesta kurssin pois jättämisestä neuvotellaan opettajan kanssa. 

PAKOLLISET KURSSIT 

KU01 Kuvat ja kulttuurit 1,2 N Pa 

Kuvasommittelun, väri- ja muoto-opin sekä tilan kuvaamisen perusteet. Kuvataide eri aikakausina. 

Oma kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen työskentely ja digitaalisen ku-

van käyttö. 

KU02 Muotoillut, rakennetut ja luonnon ympäristöt 1,2 N Pa 

Ympäristökokemuksia taiteen keinoin: rakentaen, piirtäen, maalaten, ja muita kuvailmaisunmuotoja 

käyttäen. Arkkitehtuurin, sisustus- ja kalustesuunnittelun, muotoilun ja rakennusalan jatko-

opintoihin valmentava kurssi. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

KU03 Osallisena mediassa 1,2,3 N Va 

Graafinen suunnittelu: Julisteet, mainokset/vastamainokset, sarjakuvat, logotyypit, T-paidat, tatu-

oinnit ym. Valokuva ja videokuva mediassa. Mediakuvien tarkastelu, analysointi ja tulkinta. 

KU04 Taiteen monet maailmat 1,2,3 N Va 

Kuvataide eri aikoina, eri kulttuureissa, identiteettien rakentajana ja nykytaiteen muodot yhteydessä 

opiskelijan omiin kuviin. Kurssi mahdollistaa kuvataiteellista työskentelyä pääosin opiskelijan 

omien suunnitelmien pohjalta itse valituin materiaalein ja tekniikoin. 

KUNTAKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 

KU06 Keramiikka ja kuvanveisto 1,2,3 N Op 

Kuvanveistoa ja saviesineiden valmistusta eri menetelmin. Keramiikan erilaiset käsin rakentamisen 

työmenetelmät, dreijauksen, engobevärien käytön ja lasittamisen. Kuvanveistossa työskentelymate-

riaaleina ovat savi, paperimassa ja kipsi sekä muut mahdolliset kokeilevat materiaalit  

KU07 Valokuvaus 1,2,3 N Op 

Valokuvauksen historiaa, sommittelua, valokuvan analyysiä sekä valokuvien digitaalista käsittelyä.  
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Kurssi antaa perusvalmiudet digitaalisen valokuvauksen omaehtoiselle harrastamiselle sekä graafi-

sen suunnitteluun. Opiskelija arvioidaan hänen portfolionsa perusteella. 

KU08 Maalausateljee 1,2,3 N Op 

Taidemaalauksen historiaa ja nykypäivää, eri materiaaleja, värioppia ja sommittelun perusteita. 

Kurssilla on mahdollista käyttää akvarelli-, akryyli- ja öljyväritekniikoita. Enintään 20 opiskelijaa. 

KU09 Elokuvailmaisu 1,2,3 V Op 

Elokuvakäsikirjoitusta ja sen pohjalta elokuvan kuvaamista. Perehdytään liikkuvan kuvan lajinalai-

suuksiin sekä elokuvan leikkaamisen perusteisiin. Kurssi on hajautettu koko lukuvuodelle ja se suo-

ritetaan itsenäisesti. 

KU10 Lasimaalaus 2,3 V Op 

Lasimaalauksen historia. Lasimaalauksen suunnittelua, lasin leikkaamista, lasimaalauksen koko-

amista lyijykehyksiin. Enintään 13 opiskelijaa. 

KU11 Ajankohtainen kuvataide 1,2,3 N Op 

Omakohtaisen suhteen luominen kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteelle 

ominaisin keinoin. Opiskelijat tarkastelevat visuaalisen kulttuurin yhteiskunnallisia merkityksiä ja 

toteuttavat itse valitsemansa aiheen mukaisen nykytaideteoksen haluamiaan tekniikoita yhdistäen 

KU12 Kuvataiteen ateljeepaja 1,2,3 S Op 

Kurssilla opiskelijalla on mahdollisuus suunnitella itse taiteellisen työskentelynsä tavat, materiaalit, 

aiheet ja tekniikat. Kurssi on hajautettu koko lukuvuodelle siten että opiskelija voi toteuttaa kuvatai-

teellisen työskentelynsä haluamanaan aikana. Opiskelija tekee ateljeepajatyöskentelystään suunni-

telman ja pitää työpäiväkirjaa johon hän merkitsee työskentelynsä etenemisen ja työtunnit. Pajassa 

syntyneitä teoksia esitellään kevätnäyttelyssä. 

KU13 Muotoilu tutuksi 1,2,3 S  Op 

Taiteellisen suunnittelun, designin ja teknologian yritysyhteistyökurssi antaa mahdollisuuden vie-

railla kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävissä muotoilualan yrityksissä. Tavoitteena on opiske-

lijan perehdyttäminen muotoilun perusteisiin ja muotoilijoiden työtehtäviin tutustuminen. Kurssi on 

hajautettu koko lukuvuodelle sekä sisältää suunnittelutehtäviä eri muotoilualoilta.  

LD02 Kuvataiteen lukiodiplomi 2,3 N Op 

Kuvataiteen lukiodiplomin suoritusohjeet ja tehtävät: 

http://www.edu.fi/lukiodiplomit/kuvataiteen_lukiodiplomi 

http://www.edu.fi/lukiodiplomit/kuvataiteen_lukiodiplomi
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MUSIIKKI 

Suoritusjärjestys: 

MU1 suoritetaan ensimmäisenä vuosikurssina. 

Muut kurssit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. 

Opiskelijan tulee suorittaa sekä musiikista että kuvataiteesta pakollinen ensimmäinen 

kurssi (MU1 ja KU1) ja lisäksi toisesta taideaineesta toinen kurssi (joko MU2 tai KU2). 

Luonnontiedelinja: Mahdollisesta kurssin pois jättämisestä neuvotellaan opettajan kanssa. 

PAKOLLISET KURSSIT 

MU01 Musiikki ja minä 1 N Pa 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla 

musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, kurssilla tutustutaan myös paikalli-

seen musiikkitoimintaan.  

MU02 Moniääninen Suomi 1,2 N Pa 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa 

kulttuurista identiteettiään. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja 

kuuntelua. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT  

MU03 Ovet auki musiikille 1,2,3 N Va 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityyle-

jä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Opiskelija kehittää musisointitai-

tojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. 

MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa 1,2,3 N Va 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri 

taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Kurssin voi 

suorittaa myös taiteidenvälisenä projektina. 

OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 

MU05 Musisointi 1 1,2,3 S Op 

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija pääsee musisoimaan laulamalla ja soittamalla. Tunneilla 

opiskellaan bändisoittamisen ja äänenkäytön alkeita.  Ohjelmistona käytetään helppoa rock- ja 

popmusiikin materiaalia ja opetellaan yhteissoittoon liittyviä taitoja sekä instrumenttien huoltoa. 
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MU06 Musisointi 2 1,2,3 S Op 

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija syventää yhteismusisointitaitojaan, niihin liittyviä val-

miuksia ja musiikillisen ilmaisun mahdollisuuksia.  Soitto- ja laulutaitoa kehitetään, tutustutaan 

erityylisten kappaleiden tulkitsemiseen ja sovittamiseen. 

MU07 Musisointi 3 1,2,3 S Op 

Kurssin tarkoituksena on syventää entisestään ryhmässä toimimisen ja kuuntelemisen taitoja musi-

soidessa. Opiskelijat saavat ohjausta sekä yhteisesti että yksin. Myös koulun ulkopuolisia asiantun-

tijoita voidaan käyttää apuna. 

MU08 Kitaransoiton alkeet 1,2,3 S Op 

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija oppii kitaran soiton perusteet. Kurssilla opiskellaan tavalli-

simpien sointumerkkien ja helppojen melodiakulkujen soittamista kitaralla. Opetellaan merkintäta-

pojen kuten sointumerkkien ja tabulatuurien alkeita sekä kitaran huoltoa. 

MU09 Esiintyvä musiikkiryhmä 1,2,3 S Op 

Kurssin tarkoituksena on, että musiikkia jo aiemmin harrastanut opiskelija pääsee aktiivisesti osal-

listumaan musiikin tekemiseen sekä omassa koulussa että koulun ulkopuolella. Mukaan voi tulla 

laulajia sekä eri instrumenttien soittajia, ohjelmisto määräytyy aina kulloisenkin ryhmän mukaan. 

MU10 Musiikkiteatteri 1,2,3 S Op 

Kurssin tarkoituksena on valmistaa esitys, jossa musiikki on vahvasti mukana. Kyseessä voi olla 

musikaali tai jokin vastaava musiikkiteatteriesitys. Aihe valitaan ryhmän kanssa ja mukaan voi tulla 

näyttelemisestä, laulamisesta, soittamisesta, tanssimisesta, ohjaamisesta, lavastamisesta, puvustami-

sesta, maskeerauksesta sekä tekniikasta kiinnostuneet opiskelijat. 

Soveltuu lähinnä aktiivisille musiikin harrastajille. 

LD06 Musiikin diplomikurssi 2,3 S Op 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamises-

taan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yk-

sin tai ryhmän jäsenenä. 
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LIIKUNTA 

Liikunnan pakollisilla kursseilla (LI01 ja LI02) pojat ja tytöt liikkuvat eri kursseilla. Poikien tulee 

valita Antti Kaplaksen ja tyttöjen Reetta Raution kurssit. Muilla liikunnan kursseilla liikutaan seka-

ryhmissä.  

Luonnontiedelinja: Mahdollisesta kurssin pois jättämisestä neuvotellaan opettajan kanssa. 

PAKOLLISET KURSSIT  

LI01 Energiaa liikunnasta 1 N Pa  

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuk-

sien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuk-

sia monipuolisesti käyttäen. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toi-

mintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. 

LI02 Aktiivinen elämäntapa 2 N Pa  

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuor-

mittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikun-

nallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT  

LI03 Terveyttä liikkuen 1,2,3 N Va  

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on 

oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opet-

taja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien 

mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen. 

LI04 Yhdessä liikkuen 1,2,3 N Va  

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin 

tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskeli-

jaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta.  

LI05 Hyvinvointia liikkuen 1,2,3 N Va  

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin 

tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten 

liikuntakokemusten kautta.  
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OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT  

LI06 Vanhat tanssit 2 S Op  

Kurssilla opetellaan tanssien perusaskeleet mm. valssi, tango, fox sekä vanhojen päivän esitystanssit 

esim. Poloneesi, Cicapo, Pas De´Espagne, Gay Cordons, Polkkamasurkka, ja Wienervalssi. Vanho-

jen päivänä esiinnytään omalla koululla sekä mm. yläkouluilla ja palvelutaloissa. Kurssi huipentuu 

kahteen iltaesitykseen vanhemmille ja sukulaisille Martintalolla. Kavaljeerien tulee valita LI6.1- tai 

LI6.3-kurssi ja daamien LI6.2- tai LI6.4-kurssi. Kurssille ilmoittautuessa ei tarvita omaa tanssiparia, 

vaan kurssilla ja esityksissä on vaihtuva pari 

LI07 Kehonhallintaa telineillä ja ilman 1,2,3 S Op 

Kurssilla harjoitellaan oman kehon hallintaa. Lajeina mm. parkour, telinevoimistelu ja akrobatia. 

Kurssi soveltuu niin aloittelijoille kuin edistyneemmillekin liikkujille, koska suoritettavat harjoitteet 

jokainen valitsee oman taitotasonsa mukaan. 

LI08 Palloilukurssi 1,2,3 S Op  

Kurssilla pelataan monipuolisesti eri palloilupelejä ryhmän valinnan mukaan ja kerrataan mm. kori-

pallon, lentopallon, käsipallon, sisäjalkapallon ja salibandyn suoritustekniikkaa ja pelitaktiikkaa 

sekä sääntöjä. Harjoitellaan toimitsija- ja tuomaritehtäviä. 

LI09 Kuntosaliharjoittelu 1,2,3 S Op  

Kurssilla perehdytään kuntosaliharjoittelun perusteisiin ja harjoitellaan liikkeiden oikeat suoritus-

tekniikat. Laaditaan henkilökohtainen kuntosaliohjelma, jota toteutetaan. Kurssi sopii niin aloitteli-

joille kuin edistyneemmillekin kuntosaliharjoittelusta kiinnostuneille. Kuntosalivierailuista tulee 

opiskelijoille kustannuksia. 

LI10 Ryhmäliikunta 1,2,3 S Op  

Kurssilla tutustutaan eri ryhmäliikunnan muotoihin. Kurssin sisältö muokataan opiskelijoiden toi-

veiden mukaan. Sisältöinä mm. bodypump, step, bodycombat, kehonhuolto, venyttely, jooga, pila-

tes, tanssillinen liikunta. Liikuntakeskusvierailuista saattaa tulla kustannuksia opiskelijalle. Kurssi 

soveltuu kaikille omasta fyysisestä kunnostaan kiinnostuneille.  

LI11 Tanssimix 1,2,3 S Op  

Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti eri tansseja, mm. moderni-, afro-, vatsa-, jazz- ja discotanssi, 

hip hop, streetdance, latinotanssit; cha cha, jive, samba, salsa, mambo, merengue. Kurssilaisten 

kiinnostuksen mukaan voidaan laatia koreografia koulun juhlaan tai johonkin muuhun esitykseen. 

LI12 Laskettelu ja lumilautailu 1,2,3 S Op  

Kurssilla harjoitellaan laskettelun ja lumilautailun perustekniikkaa opiskelijoiden toiveiden mukaan. 

Kurssi pyritään järjestämään ilta-aikaan Hyvinkään Sveitsin laskettelukeskuksessa. Lumitilanteesta 

riippuen kurssiin voi sisältyä retki johonkin laskettelukeskukseen. Kurssista tulee opiskelijoille kus-
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tannuksia mm. hissilipuista sekä mahdollisista välinevuokrista. Kurssi sopii niin aloittelijoille kuin 

edistyneemmillekin laskijoille. 

LI13 Mailapelikurssi 1,2,3 S Op  

Kurssilla harjoitellaan oppilaiden valitsemia mailapelejä mm. sulkapallo, tennis, squash, salibandy, 

jääpallo, ringetteen. Kurssin pääpaino on yksilömailapeleissä. Jos kurssilla käytetään paikallisia 

yksityisten omistuksessa olevia liikuntahalleja, kurssilaisilta peritään hallimaksu 2-3€/krt. 

LI14 Talvista liikuntaa 1,2,3 S Op  

Kurssilla harjoitellaan yhdessä valittuja talviliikuntalajeja, mm. lumisota, jääpelit ja luistelu, hiihto, 

sauvakävely, lumikenkäkävely, curling, avantouinti, lumilautailu, laskettelu. 

LI15 Vesiliikunta 1,2,3 S Op  

Kurssilla harjoitellaan yhdessä valittuja vesiliikuntamuotoja, mm. uintitekniikat, vesijuoksu, hypyt, 

sukellukset, vesipelit, vesivoimistelu, hengenpelastus. 

OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT  

LI16 Seikkailukurssi 1,2,3 S Op  

Seikkailukurssi toteutetaan lukujärjestyksen ulkopuolella ja kurssiin kuuluvat myös pohjatunnit 

koululla ennen retkeä sekä kirjallinen tehtävä. Kurssilla voidaan kokeilla mm. kiipeilyä, melontaa, 

ammuntaa ja värikuulasotaa Hyvinkään lähimaastossa. Kurssimaksu on noin 40€. 

LI17 Vaelluskurssi 2,3 S Op  

Kurssilla perehdytään retkeily-, erä-, suunnistus- ja ensiaputaitoihin. Kurssiin kuuluvat oppitunnit 

ennen ja jälkeen vaelluksen sekä yhdessä suunniteltu ja toteutettu vaellusretki. 

LI18 Liikunnastako ammatti? 1,2,3 S Op  

Kurssi on tarkoitettu liikunta-alalle pyrkiville. Kurssilla käydään läpi edellisvuosien pääsykoetehtä-

viä ja harjoitellaan kokeissa eteen tulevia liikuntalajeja. Kurssille pyritään järjestämään mahdolli-

suuksien mukaan opiskelijoita kertomaan omasta opiskelustaan liikunta-alalla. Lisäksi kurssilla 

tutustutaan liikunta-alan tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin. 

LI19 Projektikurssi 1 1,2,3 S Op  

Kurssi järjestetään kulloinkin eri teeman ja tarpeen mukaan. Liikunnanopettajat infoavat opiskeli-

joita vuosittain eri projektikursseista. Kurssin voi valita vasta, kun sitä on erikseen markkinoitu. 

Kurssin sijainti kurssitarjottimella vaihtelee ja se voi hajautua useamman jakson ajalle. 
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LI20 Projektikurssi 2 1,2,3 S Op  

Liikunnan projektikurssi 2 toteutetaan n. joka toinen vuosi. Sitä järjestetään kulloinkin eri teeman ja 

tarpeen mukaan. Sen sijainti kurssitarjottimella vaihtelee. Sitä voi valita vasta kun sitä on erikseen 

markkinoitu. Viime vuosina sisältönä on ollut mm. yleisurheilun toimitsijatehtävät, power mover, 

urheiluopistovierailu. 

LI21 Huippu-urheiluvalmennus  1,2,3 S Op 

SM-tason urheilija harjoittelee omaa lajiaan valmentajansa ohjeiden mukaan. Valmennukseen voi 

kuulua myös yhteisiä harjoituksia ja luentoja. Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään Sveitsin lukio ja 

paikalliset urheiluseurat tukevat urheilussa ja koulussa menestyneiden lukio-ikäisten urheilijoiden 

harjoittelua. Kurssille voivat osallistua ainoastaan huippu-urheiluvalmennukseen erikseen valitut 

opiskelijat. 

LD04 Liikunnan lukiodiplomi 2,3 S Op 

Lukion opiskelija voi antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taide-

aineissa suorittamalla lukiodiplomin. Lisätietoa linkistä 

http://www.edu.fi/download/176236_oph_lukiodiplomi_yleisohje_2016_2017.pdf 

 Urheiluvalmennus  1,2,3 S Op 

Hyrian järjestämässä urheiluvalmennuksessa kilpaurheilua harrastava nuori harjoittelee tiistaiaamu-

na ja torstai-iltapäivänä omaa lajiaan ja kehonhallintaa valmentajan ohjauksessa. Valmennukseen 

haetaan hyria.fi -sivulla olevalla hakukaavakkeella.  

 

OPINTO-OHJAUS 

Suoritusjärjestys: Pakolliset opinto-ohjauksen kurssit toteutetaan siten, että opiskelijalla on opin-

to-ohjausta jokaisena lukiovuonna.  

Itsenäinen suoritus: Opinto-ohjauksen pakollisia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. 

HUOM. Ryhmänohjaus sisältyy pakolliseen opinto-ohjaukseen. 

PAKOLLISET KURSSIT 

OP01 Minä opiskelijana 1,2,3 S Pa 

Kurssilla opiskelija tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilas-

tutkintoon. Opiskelija perehtyy erilaisiin sähköisiin opiskeluympäristöihin ja ohjauspalveluihin. 

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat itsetuntemus, elämänhallintataidot, lukio-opintojen ja ylioppilastut-

kinnon suunnittelu, opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen sekä oman oppimisen 

arviointi.  

http://www.edu.fi/download/176236_oph_lukiodiplomi_yleisohje_2016_2017.pdf
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OP02 Jatko-opinnot ja työelämä 1,2,3 S Pa 

Kurssilla kehitetään opiskelijan itsetuntemusta sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitoja. 

Kurssilla käsitellään myös sekä yksilöllisiä että kaikille yhteisiä jatko-opintojen suunnitteluun sekä 

jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyviä teemoja. Kurssin aikana opiskelija lisää työelämätaitojaan 

sekä syventää työelämätuntemustaan. 

OP03 Tutor-koulutus 1 S Va 

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijaa tutoropiskelijan tehtäviin. Tutor-opiskelijan tehtäviin 

kuuluu mm. osallistuminen lukion yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen ja oppilaitoksen edustami-

nen ja esittely erilaisissa tilaisuuksissa. Tutorkurssi järjestetään Hyvinkään lukioiden yhteistyönä.  

OP04 Tutorina toimiminen 1 2 S Va 

Tutor osallistuu monipuolisesti koulun toimintaan ja edustamiseen. Tutor toimii rehtorin ja opinto-

ohjaajan apuna opintomessuilla ja yläkoulun kouluesittelyissä. Tutor tukee ja neuvoo tulevia ja uu-

sia lukiolaisia erilaisissa koulun käytänteissä 

OP05 Tutorina toimiminen 2 2 S Va 

Tutor osallistuu monipuolisesti koulun toimintaan ja edustamiseen. Tutor toimii rehtorin ja opinto-

ohjaajan apuna opintomessuilla ja yläkoulun kouluesittelyissä. Tutor tukee ja neuvoo tulevia ja uu-

sia lukiolaisia erilaisissa koulun käytänteissä 

TIETOTEKNIIKKA 

OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 

AT01 Lukiolaisen TVT-taidot 1,2,3 S Op 

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat koulun ohjelmistoihin ja tieto- ja viestintäteknologi-

seen ympäristöön. Opiskelija oppii lukio-opinnoissa tarpeelliset tieto- ja viestintäteknologiataidot. 

Tärkeimmät opiskeltavat asiat Windows-ympäristön tehokas käyttö, tehokas isojen tekstimassojen 

tekstinkäsittely Wordilla sekä esitysgrafiikka PowerPointilla. 

AT02 Kohti työelämän TVT-taitoja 1,2,3 S Op 

Kurssilla perehdytään työelämässä ja ylioppilaskirjoituksissa käytettäviin ohjelmistoihin. Pääpaino 

taulukkolaskennan tehokkaan käytön opiskelussa Excel-ympäristössä. 

AT03 Digitaalisen sisällön tuottaminen 1,2,3 S Op  

Kurssilla perehdytään sisällön tuottamiseen ja julkaisuun digitaalisessa ympäristössä. Opetellaan 

videoeditointia ja kuvankäsittelyä opiskelijan omaa tuottamista painottaen.  



 54 

AT04 Ohjelmointi 1 2,3 S Op 

Kurssilla opetellaan ohjelmoinnin perusteita. Käytetään hyväksi verkkoresursseja kuten mooc.fi, 

code.org, codeacademy.com ja opetellaan koodailua opiskelijan oma taitotaso ja kiinnostus huomi-

oiden. Mahdollisuus myös aloittaa Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-verkkokurssia jonka 

suorittamalla voi saada opinto-oikeuden Helsingin yliopistoon tietojenkäsittelytieteen koulutusoh-

jelmaan. 

AT09 Ohjelmointi 2 2,3 S Op 

Jatketaan AT4-kurssilla aloitettua ohjelmoinnin opiskelua opiskelijan oma osaaminen ja kiinnostus 

huomioiden. Mahdollisuus jatkaa esimerkiksi Helsingin yliopiston MOOC-verkkokurssia. 

AT08 Abitti-kurssi 1,2,3 S Op 

Opiskellaan sähköisessä ylioppilastutkinnossa käytettävän Abitti-järjestelmän tehokasta käyttöä. 

Kurssilla opiskellaan ainakin Abitin perusteet, LibreOffice Calc, laskinohjelmat, Geogebra ym. 

AT05 Harrastekurssi 1,2,3 S Op 

Opiskelijan oman tietoteknisen harrastuneisuuden perusteella myönnettävä kurssi. Suorittamisesta 

sovitaan opettajan kanssa. 

AT06 Harrastekurssi 1,2,3 S Op 

Opiskelijan oman tietoteknisen harrastuneisuuden perusteella myönnettävä kurssi. Suorittamisesta 

sovitaan opettajan kanssa. 

 

TEEMAOPINNOT 

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiske-

lijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Teema-

opintojen tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja konkretisoidaan opetussuunnitelmassa. 

Teemaopintojen tavoitteena on, että opiskelija  

 rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeisten käsitteiden ja näkökulmien 

välisiä yhteyksiä ja muodostaa niiden pohjalta kokonaisuuksia  

 hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä innostuu etsimään niihin ratkaisuja 

yksin ja yhteistyössä muiden kanssa  

 soveltaa osaamistaan ja kehittää tieto- ja viestintäteknologisia taitojaan käytännön toi-

minnassa  
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

TO01  Monitieteinen ajattelu 1 S Va 

Kurssi ei vaadi esiopintoja. Ohessa on kurssin kuvaus: 

SUOMI 2050 -teemakurssilla tutustutaan bio- ja kiertotalouteen mm. biologian, kemian ja yhteis-

kuntaopin näkökulmasta.  

Visioidaan Suomi vuonna 2050. 

Aiheina ovat esim. biokosmetiikka, biomateriaalit kuten vaatteet, biopolttoaineet, elintarvikkeet, 

uusiokäyttö, luontomatkailu ja ekosysteemipalvelut. 

Kurssi suoritetaan hajautetusti, osittain parityönä ja opintovierailuina.  

Kurssista saa suoritusmerkinnän.  

 

TO02 Tutkiva työskentely teknologialla  

Kurssi yhdistelee yhteiskuntaoppia, historiaa, maantiedettä, biologiaa ja kuvataidetta. Tarkoituksena 

on perehtyä eri tavoin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja laatia niistä julistenäytte-

ly. Opiskelija valitsee tavoitteen, johon keskittyy työssään. Kurssilla opitaan myös julisteen laatimi-

sessa tarvittavia taitoja. 

TO03 Osaaminen arjessa 


