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Tervetuloa opiskelemaan,
Kuortaneen lukion uusi opiskelija!
Olet aloittamassa uutta ja tärkeää vaihetta opinnoissasi. Haluan toivottaa sinut tervetulleeksi
Kuortaneen lukioon! Koulun koko henkilökunta on valmiina pitämään sinusta hyvää huolta ja
järjestämään sinulle laadukasta lukio-opetusta.
Lukio on yleissivistävä koulu, joka ei valmista sinua varsinaisesti mihinkään ammattiin. Oikein
käytettynä se on kuitenkin erinomainen paikka, joka johtaa sinua kohti jatko-opintoja. Jos sinulla on selvä suunta olemassa, Kuortaneen lukion tarjonnasta löydät niitä oppiaineita ja kursseja,
jotka tukevat tavoitteesi saavuttamista. Jos et ole vielä tehnyt päätöstäsi miksi haluat isona tulla, niin ei huolta! Lukioaika on kypsymisen ja kasvamisen aikaa. Kokeile ja opiskele laajaalaisesti, löydät varmasti kiinnostuksen kohteita ja eväitä jatko-opintojesi suunnittelemiseen.
Kuortaneen lukiota voi hyvällä syyllä sanoa koko Suomen lukioksi. Opiskelijoita on lähes 80 eri
kunnasta ja teidänkin kotipaikkakunnat sijoittuvat tämän trendin mukaan kartalle ympäri Suomea. Käytä hyväksesi tätä Kuortaneen lukion vahvuutta ja ala heti luomaan omaa verkostoasi
tätä hetkeä ja tulevaisuutta varten.
Tärkein tehtäväsi lukioaikana on oppia oppimaan ja tekemään työtä oppiaksesi ja saavuttaaksesi tavoitteesi. Lukio ei voi opettaa sinulle kaikkia niitä tietoja, mitä tarvitset joskus tulevaisuuden
opinnoissa ja työelämässä. Sen sijaan tarjoamme sinulle mahdollisuuden harjaantua oppimisen
taidossa. Kiinnitä siis huomiota, mitä teet opiskellessasi ja miten teet – hyvät tulokset tulevat
sivutuotteena. Ole aktiivinen ja pyydä apua, jos sinulla on kysyttävää. Talo on täynnä oppimisen
ja opiskelijahuollon ammattilaisia, jotka ovat sinun käytettävissäsi.
Lukion opiskelijana olet tärkeä osa tätä yhteisöä. Tämän opinto-oppaan tarkoitus on tehdä selväksi säännöt, joiden perusteella tässä työyhteisössä toimitaan. Tutustu oppaaseen ja noudata
annettuja ohjeita koulun käytänteistä.
Tämän lukuvuoden teema on HYVÄ KÄYTÖS!
Tervetuloa Kuortaneen lukioon ja hyvää matkaa oppimispolullesi!
Juha Virtanen
Rehtori
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OPINTO-OPAS 2019 – 20
KOULUN JA URHEILUOPISTON HENKILÖKUNTA
Virtanen Juha
puh. 040-5103655
Abdalla Ali

rehtori, opo
juha.virtanen(at)kuortane.fi
HI, YH
ali.abdalla(at)edu.kuortane.fi
RU, EN
sanna.antola(at)edu.kuortane.fi
MU
juhana.hyyppa(at)edu.kuortane.fi
KU
maria.keski-hynnila(at)edu.kuortane.fi
EN, RU
eija.kaipainen(at)edu.kuortane.fi
vararehtori, MA, KE, AT
janne.kettunen(at)edu.kuortane.fi
BI, GE
anu.kotola(at)edu.kuortane.fi
RU, SA, VE
maarit.kujanpaa(at)edu.kuortane.fi
MA
mikael.mantykangas(at)edu.kuortane.fi
ÄI, AT
risto.pulkkinen(at)edu.kuortane.fi
MA, FY, AT, opiskelijakunnan ohjaus
anita.rajala(at)edu.kuortane.fi
LI, TE, koulumajojen ohjaus
miia.siukola(at)edu.kuortane.fi
LI
petri.stevander(at)edu.kuortane.fi
EN, IT, ÄI,
sinikka.sulin(at)edu.kuortane.fi
vararehtori, UE, PS, ET, FI
eija.takala(at)edu.kuortane.fi
opinto-ohjaaja, OPO
elisa.vihma(at)edu.kuortane.fi

Antola Sanna
Hyyppä Juhana
Keski-Hynnilä Maria
Kaipainen Eija
Kettunen Janne
Kotola Anu
Kujanpää Maarit
Mäntykangas Mikael
Pulkkinen Risto
Rajala Anita
Siukola Miia
Stevander Petri
Sulin Sinikka
Takala Eija
Vihma Elisa
puh. 040-7486875
Kara Niina
puh. 040-6312225
Kiviluoma Kaija
puh. 040-5396267
Saari Riina
puh. 040-5475863
Takaluoma Päivi
Keittiö puh. 040-6386116
Kontola Kati

koulukuraattori
niina.kara(at)kuortane.fi
koulusihteeri
kaija.kiviluoma(at)kuortane.fi
kouluterveydenhoitaja
riina.saari(at)kuusiolinna.fi
palvelutyöntekijä
paivi.takaluoma(at)kuortane.fi
palvelutyöntekijä
kati.kontola(at)kuortane.fi
kiinteistönhoitaja

Päivystävä laitosmies
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puh. 0400-716873

etunimi.sukunimi@kuortane.fi

Heikkinen Janne
puh. 040 550 3238
Honkanen Pertti
puh. 040-7261676
Hämäläinen Olga
puh. 040-5000309
Kuisma Mira

Rajamäki Tapio
puh. 040-7408300
Raska Ahto
puh. 045-2303797
Rauhala Teemu
puh. 044-0628469
Ristimäki Asko
puh. 050-5575134
Saarikoski Ari
puh. 040-5853974
Sissala Arttu
puh. 044-2954447
Uotinen Jani
puh. 040-5350247
Vainionpää Tiina
045-6310357

UV lentopallo, pojat
janne.heikkinen(at)lentopalloliitto.fi
UV lentopallo, tytöt
pertti.honkanen(at)lentopalloliitto.fi
UV pikajuoksut
olga.hamalainen(at)luukku.com
UV jääkiekko, tytöt
mira.kuisma(at)finhockey.fi
valmennuskoordinaattori lukio ja yläkoulu
pekka.lahtinen(at)kuortane.com
UV hypyt, ottelut, yu-vastaava
mikko.latvala(at)gmail.com
UV jalkapallo
toni.lehtinen(at)sjk.fi
UV keilailu
piritta.maja(at)kuortane.com
UV, pesäpallo
weikkonen84(at)hotmail.com
VO, UV paini, asuntolanohjaus
ville.pasanen(at)edu.kuortane.fi
UV keihäs, yu-vastaava
petteri.piironen(at)kuortane.com
UV lentopallo, pojat
puxxeddu.manlio(at)lentopalloliitto.fi
UV yleisurheilu
tapio.rajamaki(at)sul.fi
UV, paini
ahto.raska(at)painiliitto.net
Urheiluakatemia
teemu.rauhala(at)kuortane.com
UV jalkapallo
asko.ristimaki@kuortane.com
UV, kestävyyslajit
ari.saarikoski(at)kuortane.com
UV, jääkiekko, pojat ja tytöt
arttu.sissala(at)gmail.com
UV jalkapallo
jani.uotinen(at)sjk.fi
UV, paini
tiina.vainionpaa(at)hotmail.com

Korjus Tapio
puh. 040-5740355 tai 06-5166211
Niiranen Jaakko
puh. 06-5166220 tai 0400-814770
Kataja Anu
puh. 040-7748870

rehtori Kuortaneen Urheiluopisto
tapio.korjus(at)kuortane.com
talouspäällikkö, Kuortaneen Urheiluopisto
jaakko.niiranen(at)kuortane.com
Koulumajat, isännöitsijä
anu.kataja(at)kuortane.fi

Lahtinen Pekka
puh. 044-0409835
Latvala Mikko
puh. 044-5614783
Lehtinen Toni
puh. 040-7604299
Maja Piritta
puh. 0500-949178
Niskanen Tomi
puh. 044-7116424
Pasanen Ville
puh. 040-5687235
Piironen Petteri
puh. 040-5806015
Puxxeddu Manlio

6

LUKUVUODEN 2019 – 20 TYÖPÄIVÄT
syyslukukausi alkaa 8.8.2019, kevätlukukausi alkaa 7.1.2020.
vko aika

ma ti

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

x
x
x
x
x
x
x
x
x

05.08.-09.08.
12.08 -16.08.
19.08.-23.08.
26.08.-30.08.
02.09.-06.09.
09.09.-13.09.
16.09.-20.09.
23.09.-27.09.
30.09.-04.10.
07.10.-11.10.
14.10.-18.10.
21.10.-25.10.
28.10.-01.11.
04.11.-08.11.
11.11.-15.11.
19.11.-23.11.
25.11.-30.11.
02.12.-06.12.
09.12.-13.12.
16.12.-20.12.

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Yht. syyslk.

Syyslukukausi
Kevätlukukausi
Itsenäisyyspäivä
Loppiainen
Vappu
Yhteensä

ke

to

S
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
SYYSLOMA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x║ x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

pe la

vko aika

ma ti

x
x
x
x
x
x
x
x║
x
x

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
P

91

91
96
1
1
1
190

tp
tp
tp
tp
tp
tp

x = koulupäivä
P = päätöspäivä
S = opettajien suunnittelupäivä
- = vapaa

06.01.-10.01.
13.01.-17.01.
20.01.-24.01.
27.01.-31.01.
03.02.-07.02.
10.02.-14.02.
17.02.-21.02.
24.02.-28.02.
02.03.-06.03.
09.03.-13.03.
16.03.-20.03.
23.03.-27.03.
30.03.-03.04.
06.04.-10.04.
13.04.-17.04.
20.04.-24.04.
27.04.-01.05.
04.05.-08.05.
12.05.-15.05.
18.05.-22.05.
25.05.-30.05.
Yht. kevätlk.

ke

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
96

Talviloma (vko 9) 24. – 28.02.2020
Kevätlukukausi päättyy la 30.05.2020
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pe

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x║ x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
TALVILOMA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x║ x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Koulu alkaa to 08.08.2019
Syysloma (vko 42) 14. - 18.10.2019
Syyslukukausi päättyy 21.12.2019
Kevätlukukausi alkaa ti 07.01.2020

║ = jakso vaihtuu
= yo-kirjoitukset

to

la

P

LUKUVUODEN ERILAISET TAPAHTUMAPÄIVÄT
VANHEMPAINILLAT:
YKKÖSET:
KAKKOSET:
VALOKUVAUS:

PE 11.10.2019 klo 13.00
PE 14.2.2020 klo 16.00
Ilmoitetaan myöhemmin.

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA JA SYKSYN YO-JUHLA:
TO 5.12.2019
PUUROJUHLA:

KE 18.12.2019

POTKIAISET:

KE 12.2.2020

PENKKARIT:

TO 13.2.2020

VANHOJEN PÄIVÄ:

PE 14.2.2020

VANHOJEN TANSSIT:

PE 14.2.2020 klo 18.00

YO-HARJOITUKSET:

PE 29.05.2020 klo 18.00

YLIOPPILASJUHLA:

LA 30.05.2020 klo 12.00
TYÖPÄIVÄN TUNNIT

HUOM! Ruokailu tapahtuu ryhmittäin jatkuvana. Se alkaa 10.35 ja loppuu 12.15.
Ryhmät ilmoitetaan jaksoittain.
8:00

8:45

1. TUNTI

8:55

9:40

2. TUNTI

9:50

10:35

3. TUNTI

10:35

11:05

10:45
11:05

1. RUOKAILU
11:30

4. TUNTI

11:50

11:30

4. TUNTI
12:00

2. RUOKAILU

11:45

12:15

12:15

13:00

5. TUNTI

13:10

13:55

6. TUNTI

14:05

14:50

7. TUNTI

15:00

15:45

8. TUNTI

3. ruokailuun tulee saapua viimeistään klo 12.00.
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3. RUOKAILU

SAATTEEKSI OPINTO-OPPAAN LUKIJALLE
Tämä kädessäsi oleva opas sisältää Sinulle tärkeää tietoa opiskelusta Kuortaneen lukiossa. Tähän yhteen oppaaseen on koottu yleisiä asioita koulumme jokapäiväisestä elämästä, kurssivalikoimasta sekä ohjeita ylioppilastutkinnon suorittamiseksi. Saat tämän oppaan nyt syksyllä, mutta säilytä se tallessa, sillä tulet tarvitsemaan sitä myöhemminkin. Keväällä tehdessäsi valintoja
ensi lukuvuotta varten, pystyt tutustumaan Kuortaneen lukion opetussuunnitelman mukaisiin
kursseihin. Kun harkitset ylioppilaskirjoituksiin osallistumista, näet vaatimukset, suoritusehdot
ja aikataulut tämän oppaan loppuosasta.
Kurssitarjotin ja jaksojärjestykset
Kurssitarjotin on opinto-oppaassa ja omat lukujärjestyksesi saat erillisinä. Omat lukujärjestyksesi on tehty edellisen vuoden kevään valintojesi perusteella. Tarjottimen laadinnan ohjaavana
periaatteena on ollut mahdollistaa kaikkien opetussuunnitelmassa olevien aineiden pakollisten
ja valtakunnallisesti syventävien kurssien opiskelu kolmivuotisessa ohjelmassa.
Kurssivalinnat ja kurssitarjottimen tulkinta
Muutamia käsitteitä ja periaatteita kurssivalintoihin liittyen lähinnä uusille opiskelijoille.
Kurssitarjottimella on kahdeksan riviä (1-8). Rivit on ryhmitelty sarakkeiden suunnassa vuosikursseittain oletetun 3 vuoden etenemisvauhdin mukaan. Kullakin rivillä on tarjolla eri oppiaineiden kursseja, keskimäärin 2-3 kpl vuosikurssia kohden. Pääsääntöisesti kurssin oppitunteja
on viikossa 5, yksittäisinä tunteina tai kaksoistunteina.
Yhdellä rivillä sijaitsevien kurssien oppitunnit pidetään yhtä aikaa. Näin mahdollistuu se, että
opiskelija voi valita kursseja eri vuosikurssien tarjonnasta (=luokattomasti) ilman, että niiden
oppitunnit menevät päällekkäin.
Kurssien lyhenteet:
Kurssien lyhenteet koostuvat seuraavista osista
1) oppiaineen lyhenne (esim. ÄI = äidinkieli)
2) oppiaineen taso (esim. B = B-tason kieli)
3) kurssin järjestysnumero (esim. 1 = ensimmäinen kurssi)
4) opetusryhmä (esim. a)
5) oppituntien määrä hajautetuissa kursseissa suluissa (2 = 2 oppituntia/vko)
Esimerkiksi lyhenteestä RUB1.b voi päätellä, että kyseessä on ruotsin ensimmäinen kurssi ja sen
b-ryhmä. Mikäli kurssi toteutuu vain kerran lukuvuoden aikana, sen järjestysnumeron perässä ei
ole kirjainlyhennettä (esim. HI6).
Hajautusta käytetään yleensä liikunnan, kuvataiteen ja musiikin kursseissa toisiinsa kytketysti.
Esimerkiksi ykkösten rivitarjonnassa voi opiskelija valita liikuntaa 3 tuntia viikossa ja joko 2 tuntia musiikkia tai kuvaamataitoa. Jaksossa kaksi vastaavat kurssit ovat päinvastaisilla tuntimäärillä ja tulevat näin loppuun suoritetuiksi.
Lopulliset valinnat
Valinnat tarkistetaan koulun alkaessa ryhmäohjaajien ja opinto-ohjaajien johdolla. Urheilulukiolaiset, jotka suorittavat vähintään 12 urheiluvalmennuksen kurssia, ovat oikeutettuja vähentämään pakollisten kurssien määrästä 0 - 8 kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään
puolet jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista ja kirjoitettavien aineiden kaikki pakolliset
kurssit.
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OPPIKIRJAT LV. 2019-20
HUOM! Opiskelijakunnan hallitus ylläpitää lukuvuodesta 2019-2020 alkaen kirjavuokraamoa, josta
opiskelijat voivat vuokrata kurssikirjoja 5 euron kappalehintaan. Tulevana lukuvuotena saatavilla
on historian, kemian, filosofian, maantieteen ja uskonnon ensimmäisen kurssin kirjat eli Forum 1,
Mooli 1, Idea 1, Manner 1 sekä Valo 1.
Kaikista kurssikirjoista on saatavilla myös digikirjat, joiden käyttöön kannustetaan. Digikirjoja voi tilata mm. kustantajalta: https://sanomapro.fi, www.otava.fi/oppimateriaalit.
Jos hankkii E-kirjan, oma päätelaite on välttämätön.
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
Kurssit 1-10:
Haapala ym.: SÄRMÄ, Suomen kieli ja kirjallisuus, (käsikirja) OTAVA.
Kurssit 1-6:
Kurssivihko 1-6 (paperiversio, ei digikirja) OTAVA.
Kurssit 8-9:
Kurssivihko 8-9 (paperiversio tai digikirja) OTAVA.
Kurssi 10:
SÄRMÄ, Kielenhuolto (digikirja), OTAVA.
ENGLANTI, A-KIELI
Kurssit 1-8: Karapalo ym.: INSIGHTS 1 - 8, OTAVA. Saatavana myös digitaalisena:
www.otava.fi/oppimateriaalit.
Kurssi 9:
Abilities: sähköinen oppikirja. OTAVA
Kurssi 10:
opettajan materiaali
RUOTSI, B-KIELI
Kussit 1-7:
Blom ym.: FOKUS 1 - 7, OTAVA.
Kurssi 9:
Materiaali ilmoitetaan myöhemmin.
SAKSA
Peruskoulussa alkanut oppimäärä (SB2):
Kurssit 1-6: Bär ym.: MAGAZIN.DE 3-8, OTAVA.
Kurssi 7:
Busse, Jaakamo: Abi saksa, OTAVA.
Lukiossa alkanut oppimäärä (SB3):
Kurssit 1-8: Bär ym.: MAGAZIN.DE 1-8, OTAVA.
Kurssi 9:
Busse, Jaakamo: Abi saksa, OTAVA.
VENÄJÄ
Kurssit 1 - 3: Allén ym.: PONJATNO 1, FINN LECTURA.
Kurssit 4 – 6: Allén ym.: PONJATNO 2, FINN LECTURA.
MATEMATIIKKA
Pitkä oppimäärä:
Kurssi 1:
Ekonen ym.: YHTEINEN TEKIJÄ, LUKION MATEMATIIKKA 1, Sanomapro.
Kurssit 2-14: Heiskanen-Kaakinen ym.: TEKIJÄ, PITKÄ MATEMATIIKKA 2 – 14, Sanomapro.
Lyhyt oppimäärä:
Kurssit 2-9: Ekonen ym.: TEKIJÄ, LYHYT MATEMATIIKKA 2 – 9, Sanomapro.
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Kurssi 1:
Kurssi 2:
Kurssi 3:
Kurssi 4:
Kurssi 5:

KEMIA
Lehtiniemi ym.: MOOLI 1, Kemiaa kaikille, OTAVA.
Lehtiniemi ym.: MOOLI 2, Ihmisen ja elinympäristön kemiaa, OTAVA
Lehtiniemi ym.: MOOLI 3, Reaktiot ja energia, OTAVA
Lehtiniemi ym.: MOOLI 4, Materiaalit ja teknologia, OTAVA
Lehtiniemi ym.: MOOLI 5, Reaktiot ja tasapaino, OTAVA

FYSIIKKA
Kurssit 1-5:

Lehto ym.: FYSIIKKA, OSAT 1-7, Sanomapro (uusi painos).

BIOLOGIA
Kurssi 1:
Kurssi 2:
Kurssi 3:
Kurssi 4:
Kurssi 5:

Happonen ym.: BIOS 1, Elämä ja evoluutio, Sanomapro. ISBN 978-952-63-3437-0.
Happonen ym.: BIOS 2, Ekologia ja ympäristö, Sanomapro. ISBN 978-952-63-3789-0.
Happonen ym.: BIOS 3, Solu ja perinnöllisyys, Sanomapro. ISBN 978-952-63-4248-1.
Happonen ym.: BIOS 4, Ihmisen biologia, Sanomapro. ISBN 978-952-63-4605-2.
Happonen ym.: BIOS 5, Bioteknologia, Sanomapro. ISBN 978-952-63-4638-0.

MAANTIEDE
Kurssi 1:
Kurssi 2:
Kurssi 3:
Kurssi 4:
HISTORIA
Kurssi 1:
Kurssi 2:
Kurssi 3:
Kurssi 4:
Kurssi 5:
Kurssi 6:

Brander ym.: MANNER 1. Maailma muutoksessa, OTAVA.ISBN: 978-951-1-29309-5.
Brander ym.: MANNER 2. Sininen planeetta, OTAVA. ISBN: 978-951-1-29310-1.
Brander ym.: MANNER 3, Yhteinen maailma, OTAVA. ISBN 978-951-1-29311-8.
Brander ym.: MANNER 4, Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta, OTAVA.
ISBN 978-951-1-29312-5.

FORUM I: Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa, OTAVA.
FORUM II: Kansainväliset suhteet, OTAVA.
FORUM III: Itsenäisen Suomen historia, OTAVA.
FORUM IV: Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys, OTAVA.
FORUM V: Ruotsin itämaasta Suomeksi, OTAVA.
FORUM VI: Maailman kulttuurit kohtaavat, OTAVA.

YHTEISKUNTAOPPI
Kurssi 1:
FORUM 1, Suomalainen yhteiskunta, OTAVA.
Kurssi 2:
FORUM 2, Taloustieto, OTAVA.
Kurssi 3:
FORUM 3, Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, OTAVA.
Kurssi 4:
FORUM 4, Kansalaisen lakitieto, OTAVA.
USKONTO
Kurssi 1:
Kurssi 2:
Kurssi 3:
Kurssit 4-5:

Airaksinen ym.: VALO, Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä, OTAVA 2016.
Airaksinen ym.: VALO II, Maailmanlaajuinen kristinusko, OTAVA 2017.
Airaksinen ym.: VALO III, Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, OTAVA 2016.
Airaksinen ym.: VALO IV-VI, OTAVA 2018.
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Kurssi 1:
Kurssi 2:
Kurssi 3:
Kurssi 4:
Kurssi 5:
Kurssi 6:

PSYKOLOGIA
Degerman ym.: MOTIIVI 1, Psyykkinen toiminta ja oppiminen, Sanomapro 2016.
Degerman ym.: MOTIIVI 2, Kehittyvä ihminen, Sanomapro 2016.
Degerman ym.: MOTIIVI 3, Sanomapro 2017.
Degerman ym.: MOTIIVI 4, Sanomapro 2017.
Degerman ym.: MOTIIVI 5, Sanomapro (ilmestyy elokuussa 2018).
Ei oppikirjaa.

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Kurssi 1:
Vehmanen ym.: LUKION ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 1, OPINTOVERKKO.
ISBN 9789525469349
Kurssi 2:
Vehmanen ym.: LUKION ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 2, OPINTOVERKKO.
ISBN 978525469363
Kurssi 3:
Vehmanen ym.: LUKION ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 3, OPINTOVERKKO.
ISBN 978525469400
FILOSOFIA
Kurssi 1:
Kurssi 2:
Kurssi 3:
Kurssi 4:

Arkko ym: IDEA 1, Johdatus filosofiaan, OTAVA 2015.
Arkko ym: IDEA 2, Etikka, OTAVA 2016.
Arkko ym: IDEA 3, Yhteiskuntafilosofia, OTAVA 2017.
Arkko ym: IDEA 4, Tieto, tiede ja todellisuus, OTAVA 2018.

TERVEYSTIETO
Käytössä digikirja, lisenssi voimassa yhteen kurssiin 5 v. Liittymisavain lähetetään Wilma-viestillä ennen kurssin alkua.
Kurssi 1:
www.tabletkoulu.fi, TERVEYDEN PERUSTEET (LOPS 2016).
Kurssi 2:
www.tabletkoulu.fi, IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA TERVEYS (LOPS 2016).
Kurssi 3:
www.tabletkoulu.fi, TERVEYTTÄ TUTKIMASSA (LOPS 2016).
MUSIIKKI
Kurssi 1:
Kurssi 2:
KUVATAIDE
Kurssi 1-5:

Juutilainen-Kukkula: LUKION MUSA 1 INTRO, WSOY.
Juutilainen-Kukkula: LUKION MUSA 2 SUOMI, WSOY.
Kirjat tulevat lukion puolesta.

Töyssy-Vartiainen-Viitanen: KUVATAIDE, WSOY.
Kirjat tulevat lukion puolesta.
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OHJE OMAN TIETOKONEEN HANKINTAA VARTEN
Lukiossa tarvitset oman tietokoneen
Ylioppilastutkinto suoritetaan sähköisesti vuodesta 2019 lähtien. Jokaisen lukion aloittavan
tulee hankkia opiskeluun soveltuva laite, käytännössä joko kannettava tietokone tai tabletti,
joka pitää olla mukana myös oppitunneilla. Koulu ei kuitenkaan vastaa laitteista, joten huolehdithan lukituksesta sekä laitteidesi valvonnasta esim. käytävillä. Käytössäsi on koulun wlanverkko. Myös opastusta ja opetusta tieto- ja viestintätekniikan käyttöön järjestetään syksyllä
järjestettävän kaikille pakollisen atk-kurssin muodossa.
Millainen tietokoneen pitäisi olla?
Koulu ei määritä koneiden merkkejä, malleja tai kokoja. Mieti yhdessä vanhempiesi kanssa, millaisella koneella pystyt työskentelemään koulupäivän ajan. Ainakaan toistaiseksi tabletilla ei
kuitenkaan pysty tekemään ylioppilaskoetta. Esimerkiksi normaali kannettava tietokone, jossa
on Windows 7 tai uudempi ja vähintään 4 Gt keskusmuistia, on riittävä.
Koneessa on oltava toimiva akku. Vaikka luokissa ja käytävillä on mahdollista ladata laitetta, voi
eteen tulla tilanteita, joissa koneen lataaminen ei ole mahdollista.
Koulu ei määritä laitteiden käyttöjärjestelmää. Koneen on kuitenkin oltava turvallinen ja ajan
tasalla (esim. Windows XP vanhentunut).
Sinun tulee osata oman koneesi peruskäyttö ja Sinun on myös huolehdittava oman koneesi
virusturvasta. Lukio-opinnoissa koulussa käytetään langatonta verkkoa, mutta ylioppilaskirjoituksissa ja kurssikokeissa vaaditaan langallisen yhteyden käyttöä.
Lautakunnan määrittely YO-kokeessa käytettävästä laitteesta:
Prosessori 64-bittinen x86-prosessori, kellotaajuuden suositus 2 GHz tai enemmän.
Keskusmuisti (RAM): vaatimus 2 Gt tai enemmän, josta näytönohjain voi käyttää tarvittavan
osan.
BIOS/UEFI: Mahdollisuus käynnistää käyttöjärjestelmä USB3-muistilta.
Näyttö: Tietokoneen näytön tulee olla resoluutioltaan vähintään 1360×768. Näytön koon on
oltava alle 18 tuumaa. Tätä suurempia näyttöjä voi käyttää ainoastaan lautakunnan myöntämänä erityisjärjestelynä. Yksi näyttö kokelasta kohden.
Akku: laitteessa tulisi olla toimiva akku sähkönsyöttöhäiriöiden varalta.
Verkko: Ethernet-liitäntä (eli langallinen verkkoliitäntä, tarvittaessa USB- Ethernet-adapteri)
sekä WLAN 802.11 a/b/g/n.
Ääni: mahdollisuus liittää kuulokkeet ja mikrofoni joko USB-liitännän tai 3,5 mm:n pistokkeiden
avulla.
Lisälaitteet: Mahdollisten lisälaitteina liitettävien näppäimistön ja hiiren on toimittava HIDmäärittelyn1 mukaisesti. Tietokoneessa voi tarvittaessa käyttää virtalähteetöntä USB-hubia tai
muuta vastaavaa adapteria (esim. USBC:stä USB3:een). Tietokoneen lisälaitteet eivät voi käyttää radiotaajuuksia (esim. Bluetooth).
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OPISKELU LUOKATTOMASSA LUKIOSSA
ERÄITÄ KÄSITTEITÄ
Jakso

Lukuvuosi jaetaan 5 jaksoon, joiden pituus on 36-39 työpäivää. Jakso päättyy
koeviikkoon.

Koeviikko

Jakson lopussa 6-7 päivää, jolloin aamupäivisin järjestetään päättyvän jakson
kurssikokeita. Koeviikon kokeisiin ei edellytetä ilmoittautumista niiltä opiskelijoilta, jotka osallistuvat kurssin opetukseen jaksolla. Koeviikon aikana ei ole työjärjestyksen mukaista opetusta urheiluvalmennusta lukuun ottamatta. Koepäivän
voi muuttaa ainoastaan poikkeustapauksessa aineen opettajan luvalla.

Uusintakoe

Noin kahden viikon kuluessa jakson päättymisestä pidettävä koetilaisuus, johon
ilmoittaudutaan kirjallisesti. Uusintakokeessa voi suorittaa yhden edellisen jakson kurssin kokeen jäljempänä määritellyin perustein. Viidennen jakson jälkeen
pidettävässä uusintakokeessa (uuden lukuvuoden ensimmäisenä päivänä) voi
suorittaa koko lukuvuoden kurssien kokeita.

Kurssi

Kunkin aineen oppimäärä on jaettu kursseiksi. Kurssiin sisältyy 38 tuntia. Lopullinen tuntimäärä riippuu koeviikon pituudesta.

Pakolliset, syventävät ja soveltavat kurssit
Oppiaineet jakautuvat tuntijaon mukaisesti pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin
kursseihin. Syventävät kurssit ovat pakollisten oppiaineiden jatkokursseja tai
lyhyen vieraan kielen kursseja. Soveltavat kurssit ovat eri oppiaineiden yhteisiä
eheyttäviä kursseja, menetelmäkursseja, muita koulukohtaisia kursseja tai toisissa oppilaitoksissa suoritettavia kursseja.
Oppimäärä

Yhden aineen kaikki kurssit muodostavat oppimäärän, josta tulee arvosana päättötodistukseen. Oppimäärään kuuluvat vähintään aineen pakolliset kurssit. Oppilaan suorittamat aineen valtakunnalliset syventävät kurssit otetaan myös huomioon oppimäärän arvosanaa annettaessa. Kussakin oppiaineessa opiskelijan on
opinto-ohjelmaansa sisältyvien valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien kokonaismäärästä suoritettava hyväksytysti vähintään 2/3.
Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia. Siihen kuuluvat kaikki pakolliset kurssit, vähintään 10 syventävää kurssia sekä riittävä määrä syventäviä ja
soveltavia kursseja.

OPISKELUOHJEET
Opiskeluaika

Opiskeluaika on 2-4 lukuvuotta. Erityisestä syystä kunnan sivistyslautakunta voi
myöntää suoritusaikaa viidennen lukuvuoden.
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Opinto-ohjelman tekeminen
Luokattomassa lukiossa opiskelija valitsee kunkin lukuvuoden aikana opiskeltavat
kurssit koulun kurssitarjottimesta. Kurssitarjottimessa on rinnakkain yhdellä rivillä useita kursseja. Samalla rivillä olevat tunnit opetetaan yhtä aikaa, tunnin
sijainti työpäivän aikana sen sijaan vaihtelee. Opiskelija muodostaa opintoohjelmansa valitsemalla yhden kurssin kultakin riviltä vuosiluokasta riippumatta.
Jaksoa kohden tulee valita 5-7 kurssia, jotta ehtii kolmessa vuodessa suorittaa
vähintään 75 kurssia. Nelivuotisessa ohjelmassa tulee opiskella keskimäärin 3-5
kurssia jaksoa kohden. Opinto-ohjelman suunnitteluun paneudutaan koulun
alkaessa opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajien kanssa
Kurssin suorittaminen
Kurssin ensimmäisellä tunnilla opiskelijan on oltava läsnä ja hänellä on oltava
mukana oppikirjat ja muu tarvittava materiaali. Kurssi suoritetaan ensisijaisesti
osallistumalla opetukseen ja kurssikokeeseen. Poikkeustapauksessa kurssin opettaja voi myöntää luvan kurssin tai sen osan suorittamiseen opetukseen osallistumatta. Menettelystä on sovittava ennen kurssin alkamista opettajan kanssa ja
ilmoitettava siitä rehtorille.
Jollei kurssikokeeseen osallistuta heti koeviikolla, on kurssi käytävä uudelleen
(poikkeukset: rehtorin lupa, lääkärin tai terveydenhoitajan todistus). Keskenjääneet kurssisuoritukset vanhenevat seuraavan jakson loppuun mennessä.
Poissaolot

”Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä
vapautusta.” (Lukiolaki 25§ Opiskelijan velvollisuudet)
Kaikki poissaolot vaikeuttavat opintojen edistymistä ja vaikuttavat heikentävästi
kurssiarvosanaan. Opiskelija on itse velvollinen selvittämään poissaolonsa ja ottamaan selvää poissaolotuntien aikaisista tehtävistä.
Poissaolot on aina selvitettävä Wilmaan.
Tiedossa olevan perustellun syyn takia lupa poissaoloon on pyydettävä etukäteen:
- yksittäisiksi tunneiksi (kyyditysongelmat tms.) kurssin opettajalta
- enintään kolmeksi päiväksi ryhmänohjaajalta
- pidemmäksi ajaksi rehtorilta.
Urheilun takia aiheutuvat poissaolot hyväksyy valmentaja ja/tai rehtori.
Autokoulutuntien takia on luvallista olla poissa 2 tuntia/kurssi. Lisäksi luvallisia
poissaoloja ovat ajokokeet ja kirjalliset kokeet. Poissaolon allekirjoittaa autokoulunopettaja.
Edellä mainittuja poissaoloja ei huoltaja eikä opiskelija voi itse hyväksyä.
Sairauspoissaolon selvittää Wilmaan opiskelijan huoltaja (tai 18 vuotta täyttänyt
opiskelija itse) tai terveydenhoitaja. Selvitys on tehtävä mahdollisimman pian.
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 Jos poissaolojen kokonaismäärä on 1/3 kurssin opetustuntien määrästä
(mukaan lukien sairauspoissaolot), kurssin normaali suoritus keskeytyy ja kurssi on käytävä uudelleen.
Poikkeusjärjestelystä esim. pitkäaikaisen sairauden tai urheiluleirin vuoksi sovitaan erikseen rehtorin kanssa. Korvaavista lisätehtävistä on neuvoteltava ajoissa
aineenopettajan kanssa.
Toisessa oppilaitoksessa suoritetut opinnot
Anomuksesta opiskelija voi sisällyttää lukion oppimäärään muiden oppilaitosten
kursseja soveltavina kursseina. Näistä suorituksista on neuvoteltava ennalta
rehtorin kanssa.
Opinlakeus-verkostossa opiskelija voi suorittaa valitsemiaan kursseja. Kursseille
ilmoittaudutaan opinto-ohjaajan luvalla.
Kurssin uusiminen
Opiskelijalla on oikeus uusia kurssi sen arvosanasta riippumatta. Hän voi valintansa mukaan tehdä sen kolmella eri tavalla:
1) Opiskelija suorittaa kurssikokeen uudelleen uusintakoepäivänä joko jakson
jälkeen tai uuden lukuvuoden alkaessa
2) Opiskelija suorittaa kurssikokeen uudelleen koeviikolla, kun se on koeviikolla
tarjolla.
3) Opiskelija käy kurssin uudelleen osallistumalla sen opetukseen, kun se on tarjolla.
Oikeus uusintakokeeseen osallistumiseen on vain kerran. Aiheettomasti uusintakokeeseen ilmoittautuneen opiskelijan katsotaan käyttäneen uusintaoikeutensa.
Parempi arvosana jää voimaan.
ARVIOINTI
Kurssisuorituksen arviointi
”Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti.”
(Lukiolaki 629/1998, 17 § 1 mom., muutettu lailla 1116/2008)
Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssin arviointi perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tietojen ja taitojen arviointiin. Myös opiskelijan oma itse- ja
vertaisarviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi muun muassa kurssin arviointikeskusteluja. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
"Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta
häneen." (Lukiolaki 629/1998, 17 § 2 mom., muutettu lailla 1116/2008)
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Arviointiperusteista tiedottaminen parantaa opettajien ja opiskelijoiden oikeusturvaa ja motivoi opintoja. Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin arviointiperusteet selvitetään
opiskelijalle kurssin alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa.
Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät
”Edellä 1 momentissa tarkoitettu arvostelu annetaan numeroin tai muulla opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa
4-10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla
4. ... ” (Lukioasetus 810/1998, 6 § 2 mom)
Pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien
kurssien arvosana annetaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjauksen kursseja ja teemaopintojen kursseja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Valtakunnalliset soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty). Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit arvioidaan joko numeroin tai suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty).
Itsenäisesti suoritettu kurssi
"Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti."
(Lukioasetus 810/1998, 4 § 1 mom.)
"Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen
osallistumatta." (Lukioasetus 810/1998, 4 § 2 mom.)
Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Jos opiskelija opiskelee
kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Kurssin tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös
tällöin arvioitava riittävän laaja-alaisesti.
Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö,
maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, otetaan huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa.
Suullisen kielitaidon kurssien arviointi
”Kielten opetuksessa opiskelijalta arvioidaan kielitaidon muiden osa-alueiden lisäksi suullinen kielitaito. Suullista kielitaitoa arvioidaan erillisellä kokeella, jonka
laatimisesta vastaa opetushallitus. Suullisen kielitaidon kokeen sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksella.” (Lukiolaki 629/1998, 17 § 3 mom., muutettu
lailla 1116/2008)
”Lukiolain 17 §:n 3 momentissa tarkoitettu suullisen kielitaidon koe koostuu tehtävistä, joissa arvioidaan opiskelijan ääntämistä sekä kerronta- ja keskustelutaitoa.
Koe arvioidaan numeroin käyttäen 2 momentissa tarkoitettua asteikkoa. Suullisen
kielitaidon kurssin arvosana perustuu suullisen kielitaidon kokeeseen sekä muihin
kurssin aikaisiin näyttöihin.” (Lukioasetus 810/1998, 6 § 4 mom., muutettu valtioneuvoston asetuksella 1117/2008)
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Toisen kotimaisen kielen A-oppimäärän syventävän kurssin 8, B1-oppimäärän syventävän kurssin 6 ja äidinkielenomaisen oppimäärän syventävän kurssin 8 sekä vieraiden kielten Aoppimäärän syventävän kurssin 8 ja B1-oppimäärän syventävän kurssin 6 suorituksen arviointi
perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja
muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kursseista annetaan numeroarvosana käyttäen asteikkoa 4–
10. Myös kurssiin kuuluvasta suullisen kielitaidon kokeesta annetaan numeroarvosana käyttäen
asteikkoa 4–10.
Kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen suoritus ja muut kurssin aikaiset näytöt arvioidaan asianomaiselle kielelle ja oppimäärälle opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita vasten. Kurssin arvioinnin edellytykset täyttyvät, kun opiskelija on antanut kurssin suorittamiseksi sovitut näytöt ja suorittanut kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen
Oppimäärän arviointi
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella. Opiskelijan on suoritettava näistä opinto-ohjelmansa mukaisista kursseista hyväksytysti vähintään 2/3.
Näin muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa lukion omien syventävien
ja soveltavien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä.
Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää
vain yhden kurssin sekä valinnaisista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi kurssia
Urheiluvalmennuksen oppimäärä arvioidaan neljän kurssin ryhmissä numeroarvosanalla 4 - 10. Muut soveltavat oppimäärät arvioidaan sanallisesti tai suoritusmerkinnällä.
Ennen päättötodistuksen antamista opiskelijalle annetaan mahdollisuus osallistua oppiaineen suulliseen kuulusteluun (tentti), johon voi kuulua myös kirjallisia
tehtäviä. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus on opiskelijan opinto-ohjelman
mukainen. Mikäli opiskelija osoittaa kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja aineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, korotetaan oppimäärän arvosanaa.
KUORTANEEN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Jokainen lukiolainen on 15 vuotta täyttäneenä itse oikeudellisessa vastuussa teoistaan. Voimassa olevat lait ja asetukset koskevat myös kaikkea koulussa tapahtuvaa toimintaa. Niiden
lisäksi noudatetaan koulussa sekä myös sen ulkopuolella lukion toimesta järjestetyissä tilaisuuksissa koulun omia järjestyssääntöjä.
Tarkoitus
Nuoruudessa totutut tavat vakiintuvat koko elämän ikäisiksi. Järjestyssääntöjen tehtävänä on
totuttaa lukiolainen sellaisiin tapoihin, jotka auttavat hänen selviytymistään elämässä myös
kouluvuosien jälkeen. Lisäksi niiden avulla parannetaan lukiolaisten oikeusturvaa, viihtyvyyttä
sekä opiskeluedellytyksiä.
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Käyttäytyminen
 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen opiskeluympäristöön.
 Kaikki kouluyhteisön jäsenet pyrkivät noudattamaan hyviä tapoja ja käyttäytymään asiallisesti.
 Jokainen pyrkii omalta osaltaan turvaamaan koulun työrauhan.
 Toisen ihmisen fyysinen ja henkinen vahingoittaminen, väkivalta, syrjintä, häirintä ja
kiusaaminen on kielletty.
Opiskelu
 Opiskelijan tulee osallistua opetukseen.
 Oppitunteja ei saa häiritä.
o Myöhästyminen on opetuksen häiritsemistä. Opettajalla ei ole velvollisuutta ottaa myöhästynyttä opiskelijaa tunnille.
o Kännyköiden, tablettien ym. käyttö muuhun kuin opiskeluun oppituntien aikana
on kielletty.
o Opetuksen aikana mobiililaitteen tulee olla häiriöttömässä tilassa.
o Kaikki tuntien tallennus ja suoratoisto ilman opettajan ja opiskelijoiden lupaa on
kielletty.
 Vilppi ja plagiointi on kielletty.
Omaisuus
 Jokainen huolehtii omalta osaltaan koulualueen siisteydestä.
 Koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti. Sattuneesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava jollekin henkilökuntaan kuuluvalle.
 Toisten omaisuutta ei saa vahingoittaa tai käyttää ilman lupaa.
 Koulu ei vastaa sen alueella olevasta yksityisestä omaisuudesta.
Kielletyt aineet ja esineet
 Turvallisuutta vaarantavien aineiden, esineiden ja laitteiden tuonti kouluun on kielletty.
 Tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumeiden käyttö, hallussapito, niiden vaikutuksen
alaisena esiintyminen sekä myynti on kielletty koulussa ja kouluun liittyvissä tilaisuuksissa.
Sääntörikkomuksien seuraukset
 Jos opiskelija häiritsee opetusta tai hän ei noudata järjestyssääntöjä,
o opiskelija voidaan poistaa oppitunnilta tai muusta koulun tilaisuudesta
o rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen
o opiskelija voidaan erottaa määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.
 Mikäli opiskelija kehotuksesta huolimatta käyttää mobiililaitetta häiritsevästi, hänet
voidaan poistaa oppitunnilta.
 Mikäli opiskelijalla on hallussaan kielletty esine tai kiellettyä ainetta, opettaja tai rehtori
voi ottaa sen häneltä pois. Opiskelijan tavarat voidaan myös tarkastaa, mikäli hänellä
epäillään olevan hallussaan kielletty esine tai kiellettyä ainetta.
 Opiskelija on korvausvelvollinen, jos hän tahallisesti rikkoo koulun tai toisten omaisuutta.
 Opiskelija voidaan poistaa kokeesta ja suoritus hylätään, mikäli häntä epäillään vilpistä,
vilpin yrityksestä tai avustamisesta vilpissä.
 Opiskelija voidaan poistaa kokeesta, mikäli hän häiritsee muiden suoritusta.
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Mikäli opiskelija syyllistyy plagiointiin tai lunttaukseen, seurauksena on tuotoksen tai
jopa koko kurssin uudelleen suorittaminen sekä suullinen tai kirjallinen varoitus.

KIRJASTON ATK-LAITTEIDEN KÄYTTÖ
* Tietokoneiden asetuksia (esim. taustakuvaa) ei saa muuttaa.
* Tietokoneelle ei saa tallettaa omia tiedostoja, vaan ne tulee tallettaa verkkolevylle (Työt levy).
* Työselostukset ja muut kursseihin liittyvät työt talletetaan Työt -levyllä olevan Oppiaineet
kansion alla olevaan ko. oppiaineen kansioon.
* Oppiaineet kansion alla olevaan kansioon, esim. psykologia, voit luoda oman kansion työtäsi
varten. Kansio tulee kuitenkin poistaa, kun työ on valmistunut.
* Työt -levyn juureen ei saa luoda omia kansioita.
* Voit tulostaa vain koulutyöhön liittyviä töitä.
* Pelien pelaaminen on kielletty.
* Sääntöjä rikkova menettää ATK-luokan käyttöoikeuden.
* ATK-luokassa ei saa ruokailla
KOULURUOKAILU JA SIISTEYS
3. ruokailuun tulee saapua viimeistään klo 12.00.
Ota ruokaa vain tarvittava määrä, pois heitetty ruoka maksaa.
Tyhjää lautasesi kunnolla, helpotat sillä astioiden pesua.
Syö tarpeeksi, jotta jaksat pitkät koulupäivät.
Pipo, lakki tai huppu päässä ei tulla ruokailuun.
Keskuskeittiön tarjoama ruoka valmistetaan ensisijaisesti kotimaisista raaka-aineista omalla
reseptillä. Raaka-aineet ovat geneettisesti muuntelemattomia.
Erityisruokavaliot:
* Erityisruokavalio kysytään kaavakkeella ennen koulun alkua.
* Jos sinulla on erityisruokavalioita, ilmoita poissaolosi koulun keittiölle.
* Jos tilattua erityisruokaa ei syödä, eikä poissaolosta ilmoiteta, aterian valmistus loppuu kahden viikon kuluessa.
* Laktoositon maitojuoma on tarkoitettu vain erityisruokavaliota noudattaville ruokailijoille.
* Tarkista keittiöltä, että erityisruokalista on omalta osaltasi ajan tasalla. Jos siihen tulee muutoksia, ota yhteyttä terveydenhoitajaan, puh. 040-5475863.
* Ilmoita keittiöön, mikäli et enää erityisruokavaliota noudata tai jos opinnoissa tulee pitkä
poissaolo koulusta, puh. 040-6386116.
Siisteys:
* Pidä koulu siistinä. Sillä parannat kaikkien viihtyvyyttä.
*
*
*
*
*
*

OPISKELIJAHUOLTO
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Nuoren hyvinvointi on kasvun, kehityksen ja oppimisen
vahva perusta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana toimintana.
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YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTOTYÖ
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteena on hyvinvoiva opiskeluyhteisö, jossa opiskelijat etenevät opinnoissaan suunnitelmallisesti kohti henkilökohtaista tavoitetta. Hyvinvoivaan
ja turvalliseen oppimisympäristöön kuuluu luottamuksellinen, välittävä ja kannustava ilmapiiri.
Arjen havainnointiin osallistuu koko kouluyhteisö. Opiskelijaa arvostetaan ja häntä rohkaistaan
olemaan aktiivinen. Kouluyhteisön hyvinvointia arvioidaan säännöllisesti ja sitä kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa suunnittelee, koordinoi ja kehittää koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä.
YHTEISÖLLISTÄ OPISKELUHUOLTOA TOTEUTTAVAT TOIMIJAT
LUKIO:
- Rehtori
- Opettaja
- Ryhmänohjaaja
- Opinto-ohjaaja
- Kuraattori
- Erityisopettaja

OPISKELIJA

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
- Terveydenhoitaja
- Koululääkäri
- Psykologi
- Merkkari

MUUT TOIMIJAT:
- Sosiaalitoimi
- Nuorisotoimi
- Poliisi
- Seurakunta

YKSILÖLLINEN OPISKELUHUOLTOTYÖ
Yksittäisen opiskelijan asioita käsiteltäessä kootaan monialainen asiantuntijaryhmä opiskelijan
tueksi. Se kootaan tapauskohtaisesti ja harkinnanvaraisesti. Lähtökohta on se, että kokoaminen
tapahtuu yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Lupa tapauskohtaiseen
käsittelyyn ja ryhmän kokoontumiseen pyydetään kirjallisesti opiskelijalta, ja alaikäisen opiskelijan vanhemmat saavat myös asiasta tiedon. Opiskelijalla on subjektiivinen oikeus opiskeluhuoltoon, vaikka huoltajat kieltäytyisivät opiskeluhuollollisesta yhteistyöstä.
YHTEISTYÖ KODIN JA OPPILAITOKSEN VÄLILLÄ
Koulun ja kodin välisellä yhteistyöllä tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä,
turvallisuutta ja hyvinvointia. Lähtökohtana yhteistyössä on aikuistuvan tai täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja oman vastuullisuuden huomioon ottaminen sekä huolenpito tukea tarvitsevasta opiskelijasta. Käytännössä toivomme yhteydenpidon olevan ensisijaisesti myönteistä ja
molemminpuolista opiskeluun ja opiskelijaan liittyvää tiedottamista.
Kuortaneen lukiossa käytössä olevia yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi
 Wilma-järjestelmä, joka toimii jokapäiväisenä yhteistyön välineenä
 vanhempainillat 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden vanhemmille
 avointen ovien päivä, jolloin on mahdollisuus tutustua koulun arkiseen työhön
 henkilökohtainen yhteydenpito. Ryhmänohjaaja on ensisijaisesti se henkilö, joka toimii
oman ryhmänsä osalta yhteistyössä kodin kanssa.
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OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
Terveydenhoitaja tavattavissa lukiolla tiistaisin ja keskiviikkoisin ilman ajanvarausta klo 11.30 12.30. Muu aika on varattu terveystarkastuksille ja muille vastaanottokäynneille, joita varten
tulee varata aika. Voit ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan puh. 040-5475863 tai Wilma-viestillä.
Lukion aloittavat saavat täytettäväksi terveyskyselyn. Lukion aikana opiskelijalla on terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus, johon liittyy toisena opiskeluvuotena tehtävä lääkärintarkastus.
Jos sinulla on jokin säännöllistä lääkitystä vaativa pitkäaikaissairaus kuten diabetes, epilepsia,
astma tms., ota yhteyttä terveydenhoitajaan.
Sairastuessasi ota heti yhteys terveydenhoitajaan poissaolotodistuksen saamiseksi. Myös kokeesta poissaolo vaatii terveydenhoitajan todistuksen. Poissaoloja ei kirjoiteta takautuvasti.
Mielenterveyspalveluita tarjoaa Osviitta. Keskustelukäynneille voi hakeutua Osviitan psykologille tai merkkarille. Vastaanotolle voi hakeutua terveydenhoitajan kautta tai ottaa yhteyttä suoraan:
Psykologi puh. 040-1371436.
Sairaanhoitaja, merkkari p. 040-1371530.
Äkillisissä sairastapauksissa ja tapaturmissa tulee ottaa yhteyttä Alavuden pääterveysaseman
päivystyspoliklinikalle (avoinna 24 h/vrk) p. 06-25257612, josta annetaan päivystysaikoja Kuortaneen terveysasemalle.
Kiireettömiä vastaanottoaikoja lääkärille voi varata Kuortaneen terveysasemalta, p. 0625257945 (ma-pe klo 8-11). Tutkimusvastausten kyselyt samasta numerosta ma-pe klo 13-15.
Hammashoitolan ajanvaraus ja särkypäivystys p. 06-25257982 (ma-pe miel. klo 8-11).
LUKIOLAISTEN TAPATURMAVAKUUTUS
Kaikilla lukion oppilailla on Kuortaneen kunnan ottama tapaturmavakuutus. Se on otettu OP
Pohjola Vakuutus Oy:ltä.
Tapaturman sattuessa siitä on välittömästi ilmoitettava asianomaisen aineen opettajalle ja
käytävä lääkärissä. Sen jälkeen tehdään vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Kaavakkeita ilmoituksen tekemiseen saa lukion kansliasta. Kaavakkeen allekirjoittaa ao. aineen opettaja.
Kaikki tapaturmasta aiheutuneet kustannukset opiskelija maksaa ensin itse ja perii jälkikäteen kuitteja vastaan korvaukset OP Pohjola Vakuutus Oy:ltä. Jokaisesta maksusuorituksesta
on siis muistettava tallettaa kuitti. Matkakulut omalla autolla korvataan laskua vastaan.

22

KURAATTORI
Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on auttaa ja tukea opiskelijoita erilaisissa elämäntilanteissa. Voit käsitellä esimerkiksi omaan kasvuun, mielialaan, jaksamiseen, elämänhallintaan, itsenäistymiseen, opiskelumotivaatioon tai ihmissuhteisiin liittyviä asioita. Riittää, että sinulla on tarve keskustella. Kuraattori tarjoaa ulkopuolisen näkökulman tilanteeseesi
ja etsii kanssasi myönteisiä ratkaisuja ja keinoja lisätä voimavaroja. Keskustelut ovat luottamuksellisia.
Kuraattori myös ohjaa sinut tarvittaessa muiden palvelujen piiriin, ja tekee sovitusti yhteistyötä
vanhempien, lukion henkilökunnan, eri viranomaisten sekä muiden avun tarjoajien kanssa.
Kuortaneen kouluilla työskentelee kuraattori (esiopetus, alakoulut, yläkoulu, lukio ja urheiluopiston liikunnan perustutkinnon opiskelijat)
Voit ottaa yhteyttä itse, tai tulla ohjattuna ystävän, huoltajan tai opettajan, opon, terveydenhoitajan, valmentajan/ muun kanssasi toimivan työntekijän toimesta.
Myös kuraattori voi kutsua sinut keskustelemaan tilanteestasi, mikäli huolta ilmenee.
Yhteystiedot: Kuraattori Kara Niina, puh: 040 6312 225
Nopeimmin saat yhteyden soittamalla tai tekstiviestillä!
KOULUSIHTEERI KOULUSSA
Koulusihteeri Kaija Kiviluoma on paikalla pääasiassa ti, ke, to. Koulujen loma-aikoina kanslisti
on myös lomalla, joten hanki tarvittavat todistukset hyvissä ajoin ennen lomaa.
Koulusihteerin tehtävät:
- Oppilasrekisterin hoito, Wilma tiedotteet ja oppilashallinto-ohjelman vastuukäyttäjä.
Ilmoita muutokset osoite, puhelin ym. tiedoissa.
- Todistusten tulostus, jakso- ero- ja päättötodistukset.
Arvioinnissa ilmenneissä asioissa, ota yhteys ao. aineen opettajaan.
- Tunnusten antaminen Wilma-nimiseen oppilashallinto-ohjelmaan sekä opiskelijoille,
vanhemmille että opettajille.
- Ohjeiden antaminen Wilman käytössä ja kirjautumisessa.
- Tiedottaminen Wilmassa.
- Ostotodistusten antaminen koulumatkatukeen oikeutetuille.
- KELA.n opintotukihakemukset ja koulumatkatukihakemukset voit palauttaa kansliaan.
- Opiskelutodistukset
- VR:n, MATKAHUOLLON ja Suomen lukiolaisten liiton opiskelijatodistukset
alennusten saamiseksi.
- Säilytyslokeron avainten luovutus, pantti 10 €.
- ATK-luokan avainkorttien luovutus, pantti 10 €.
- Koulutapaturmiin liittyvät asiat.
- Muut mahdolliset kouluun liittyvät asiat.
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ALENNUKSET JULKISISSA KULKUNEUVOISSA
OPISKELIJA-ALENNUKSEEN OIKEUTTAVAT KORTIT
Opiskelija-alennuksen saa:
Suomen lukiolaisten liiton opiskelijakortilla. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä. Kortilla saa alennusta sekä linja-autoissa että VR:llä
Opiskelijan tulee osoittaa oikeutensa opiskelija-alennukseen näyttämällä junassa
lipuntarkastuksen yhteydessä VR:n hyväksymä opiskelijakortti tai oppilaitoksen
todistus, jos opiskelijajärjestön myöntämää opiskelijakorttia ei vielä ole. Oppilaitoksen todistus on voimassa VR:llä 3 kk ja Matkahuollossa 1 kk.
LUKIOLAISTEN LIITON ALENNUSKORTTI
Lukiolaisten liiton alennuskortin saa tilaamalla se liiton toimistolta. Tilauskaavakkeita löytyy lukion aulasta. Kaavakkeessa on ohjeet tilauksen tekemiseen. Tilauksen voi tehdä myös netissä. Kortin hinta on 25 € (lv. 2019-20).
Lukuvuoden tarralla alennuksen saa seuraavan vuoden syyskuun loppuun. Seuraavina vuosina kortti uusitaan erillisellä lukuvuositarralla, jonka hinta on 20 € (lv.
2018-19)
ALENNUKSET

Valtion rautatiet myöntää lukiolaisille 30 % alennuksen kaukoliikenteessä sekä perus- että sarjalipuista. Lähiliikenteessä alennus on 50 % kertalipusta tai 10 matkan
sarjalipuista.
Kaukoliikenteen junissa 4–16 -vuotiaat saavat 40 % alennusta Peruslipusta sekä
Sarja- ja Kausilipuista. Mitään opiskelijakorttia ei vaadita, mutta henkilöllisyys ja
ikä on tarvittaessa kyettävä todistamaan.
Opiskelija-alennus on kotimaan bussiliikenteessä (lv. 2019-20) 50 % aikuisten kilometritaksan mukaisesta menolipun hinnasta, kun matka on vähintään 60 km,
mutta Prepaid22-vuosilipulla alennus on 55 %. Hintaerot saattavat olla yrityskohtaisia. Opiskelija-alennus on ympärivuotinen. Alennus on voimassa myös muilla
kuin opiskelu- ja kotipaikkakunnan välisillä matkoilla. Oikeus alennukseen osoitetaan bussiliikenteessä samoin kuin VR:llä.

LENTO- JA LAIVALIIKENNE
Myös Finnair ja varustamot myöntävät erilaisia koululais- ja opiskelija-alennuksia.
Ne on syytä selvittää kutakin matkaa varten erikseen ao. yhtiöstä.
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VALINTAOPAS
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VALINTAOPAS 2019 – 20
Luokattomassa lukiossa opiskelija saa suunnitella itse oman opinto-ohjelmansa. Oman suunnittelun osuus korostuu erityisesti toisesta opiskeluvuodesta alkaen, kun suoritettavat kurssit
alkavat painottua ei-pakollisiin kursseihin.
Lukion oppimäärä muodostuu vähintään 75 kurssista - ylärajaa ei ole. Pitkän matematiikan lukijoilla pakollisia kursseja on 51, lyhyen matematiikan lukijoilla 47. Syventäviä kursseja kaikkien
on suoritettava vähintään 10. Urheilulukiolaiset, jotka suorittavat vähintään 12 urheiluvalmennuksen kurssia, ovat oikeutettuja vähentämään pakollisten kurssien määrästä 0 - 8 kurssia.
Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen
kursseista ja yo-kirjoituksissa kirjoitettavista aineista vähintään pakolliset kurssit.
Valintoja tehdessäsi huomaa mieltymystesi lisäksi myös mahdolliset jatko-opintosuunnitelmasi.
Voit pohjustaa tulevaa menestymistäsi seuraavaan oppilaitokseen valinnoissa hankkimalla ao.
ammattialaan liittyviä tietoja ja taitoja lukiossa.
Lukion oppimäärään voi sisällyttää myös muiden II asteen oppilaitosten kursseja rehtorin luvalla. Rehtori päättää opintojen hyväksilukemisesta pakollisina, syventävinä tai soveltavina kursseina lukion opintosuunnitelman mukaisesti. Hyväksilukemisista on syytä sopia etukäteen.
Huomioi opinto-ohjelmassasi pakollisten kurssien suorittaminen ajallaan suhteessa opiskeluaikaasi. Alemmilta vuosilta rästiin jääneet pakolliset kurssit voivat muodostua esteeksi opintojesi
etenemiseksi aiotussa aikataulussa. Valitse lisäksi syventäviä ja soveltavia kursseja harkintasi
mukaan siten, että ainakin välttämättömät minimivaatimukset kurssien määrille täyttyvät. Jos
koet epävarmuutta opiskelusuunnitelman teossa, keskustele asiasta ryhmänohjaajasi, opintoohjaajan tai rehtorin kanssa. Yksittäiseen aineeseen liittyvistä kysymyksistä kannattaa keskustella aineenopettajan kanssa.
Ylioppilaskokeet perustuvat oppiaineen pakollisille ja syventäville kursseille, joten ne kannattaa
lukea kaikista kirjoitettavista aineista. Huomioi tämä erityisesti reaaliaineiden opintojen suunnittelussasi.
Lukio on yleissivistävä koulu ja sen päättävät ylioppilaskokeet ovat kypsyyskoe. Ylioppilaskokeessa menestymiselle aineen oppimäärän hallinta on välttämätön, mutta ei riittävä edellytys.
Yksi tapa kehittää kypsyyttä on ottaa oman opiskelun suunnittelu hallintaan ja kehittää omia
oppimistaitoja monipuolisesti. Opiskelu on nuoren työtä. Suhtaudu siihen riittävällä vakavuudella ja sitoudu valintoihisi, kyse on tulevaisuutesi hallinnasta. Onnea, menestystä ja elämyksiä
tuleville vuosille.
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Biologia ........................................... 2
3
Maantieto ....................................... 1
3
Fysiikka ........................................... 1
6
Kemia ............................................ 1
4
Uskonto .......................................... 2
4
Elämänkatsomustieto .................... 2
4
Filosofia .......................................... 2
2
Historia ........................................... 3
3
Yhteiskuntaoppi ............................. 3
1
Psykologia ....................................... 1
4
Taideaineet
kuvataide .................................... 1-2
2
musiikki ....................................... 1-2
2
Liikunta .......................................... 2
3
Terveystieto.................................... 1
2
Opinto-ohjaus................................. 2
----------------------------------------------------------------------------Pakolliset yhteensä
47 / 51
Syventäviä vähintään
10
Soveltavat kurssit:
Taiteiden väliset kurssit
Tieto- ja viestintätekniikka
Oppilaskunta
Valmennusoppi
Teemaopinnot
Urheiluvalmennus **)

Soveltavat
kurssit
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Yhteensä
10
10
9
9
9
6
9
14
5
4
7
5
6
6
4
6
4
6
5
6
6
4
3

**) Valmennuksen lajiryhmät: yleisurheilu,
lentopallo, jääkiekko, paini, keilailu, pesäpallo ja muut yksilölajit.
**) Urheilulukiolainen, joka suorittaa vähintään 12 urheiluvalmennuksen kurssia, voi halutessaan jättää pois 8 pakollista kurssia. Puolet jokaisen aineen pakollisista kursseista tulee kuitenkin olla
suoritettuna ja pakolliset kurssit niissä
aineissa, joihin hän osallistuu yokirjoituksissa.

2
1
2
1
3
20
--------------------Kursseja yhteensä vähintään
75
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PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT VUOSITTAIN (UUSI OPS)

OPISKELUVUOSI
1
AINE

Pakolliset

ÄI
ENA
RUB
SAB2
SAB3
VEB3
MAA
MAB
BI
GE
FY
KE
UE / ET
PS
FI
HI
YH
TE
OPO
KU
MU
LI
TO1 ()
TO2 ()
TO3 ()
TA(IT)
TVT
VO
UV

1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3

Syv. &
(Sov.)
7, 10
(10)

2
Pakolliset
4, 5
4, 5
4, 5

1, 2
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3
1
1
1
1
1
1
1
1, 2
1
1
1 (½)
1
1
1

6, 7, 8, 9
4, 5
2
2
3
2

2
2
3
2

3
5
3
1
1
1
1
1
(1) (½)
(1-8)

2
{2}
{2}
2

Syv. &
(Sov.)
7, 10
8
6, (9)
3, 4, 5
5, 6, 7
4, 5, 6
11
8
3, 4
2, 3
3, 4, 5
2, 3
4
3, 4
3
4, 5

3
Pakolliset
6
6

10
6

3
2
3
3
3, (5)
3, 4, 5
1
1
1
3

Syv. &
(Sov.)
7, 8, 9,10
7, 9
7
6, 7, (9)
8, 9, (10)
12, 13, (14)
7, (9)
4, 5
4
6, 7
4, 5
5, 6
5 (6)
4
6
4
3

1 (½)
4, (5)
4, (5) (6)
3, 4, (6)
1
1
1
3

(1) (½)
(9-16)

(17-20)

Yhteensä MAA

28

3 ...

18

12 …

5

12 ...

Yhteensä MAB

26

5…

16

14 …

5

12 …

{ } = Jompikumpi pakollinen
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3½ JA 4 VUODEN OPISKELUTAHTI
ETENEMISJÄRJESTYS NIILLE AINEILLE, JOTKA
KIRJOITETAAN NELJÄNNEN VUODEN SYKSYLLÄ

ÄI
ENA
RUB
SAB2
SAB3
VEB3
MAA
MAB
BI
GE
FY
KE
UE
FI
HI
YH
PS
TE

1
1,2,3,(7),(10)
(10),1,2,3
1,2,(8)
1,2
1,2
1,2,3
1,2,3,4,5
1,2,3
1
1,2
1
1
1
1
1
1,2

2
4,5,(7),(10)
4,5
4,3,(8)
3,4,5
3,4
4,5,6
6,7,8,9,11
4,5,8
2
1
3,4,5
2,3
2,3
2
2,3
2
3,4
1

3
6,8,9,(10)
7,8,9
5,6,9
6,7
5,6,7
10,12,13,14
6,7,9
3,4
2,3
6,7
4,5
4,5,6
3,4
4,5
3,4
5,6
2

4 (1.

JAKSO)

!
6
7
8
!
3 vuotta!
3 vuotta!
5
4
3 tai 4 vuotta!
3 tai 4 vuotta!
!
!
6
!
!
3

1.krt
KIRJ. SUUN.
aineet

ETENEMISJÄRJESTYS NIILLE AINEILLE, JOTKA
KIRJOITETAAN NELJÄNNEN VUODEN KEVÄÄLLÄ

ÄI
ENA
RUB
SAB2
SAB3
VEB3
MAA
MAB
BI
GE
FY
KE
UE
FI
HI
YH
PS
TE

1
1,2,7,(10)
(10),1,2
1,2,(8)
1,2
1,2
1,2,3
1,2,3,4,5
1,2,3

1
1
1

2
4,3,(7),(10)
4,3
4,3,(8)
3,4
3,4
4,5,6
6,7,8,9,11
4,5,8
1
1
1,2
1
2
1
2,3
1
2
1

3
5,(7),(10)
5,6,8
5,6,9
6,5
5,6,7

4 (1.-3. JAKSO)
6,8,9
7,9
7
(8),7
8,9

10,12,13,14
6,7,9
2,3
2,3
3,4,5
2,3
3,4
2,3
4,5
2
3,4
2

3 vuotta!
3 vuotta!
4,5
4
6,7
4,5
5,6
4
6
3,4
5,6
3
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3 tai 4 vuotta!
3 tai 4 vuotta!

2. krt

3.krt

KURSSIEN NIMET (UUSI OPS)
Oppiaine

Pakolliset

Syventävät

Äidinkieli ja
kirjallisuus

1: Tekstit ja vuorovaikutus
2: Kieli, kulttuuri ja vuorovaikutus
3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

4: Tekstit ja vaikuttaminen
5: Tekstit ja konteksti
6: Nykykulttuuri ja kertomukset

A1 Englanti

1: Englannin kieli ja maailmani
2: Ihminen verkostoissa
3: Kulttuuri-ilmiöitä

4: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
5: Tiede ja tulevaisuus
6: Opiskelu, työ ja toimeentulo

B1 Ruotsi

1: Minun ruotsini
2: Hyvinvointi ja ihmissuhteet
3: Kulttuuri ja mediat
1: Elämän tärkeitä asioita
2: Monenlaista elämää
3: Hyvinvointi ja huolenpito
1: Tutustutaan toisiimme ja uuteen k.
2: Matkalla maailmalla
3: Elämän tärkeitä asioita

4: Monenlaiset elinympäristömme
5: Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi
6: Viesti ja vaikuta puhuen
4: Kulttuuri ja mediat
5: Opiskelu, työ ja tulevaisuus
6: Yhteinen maapallomme
4: Monenlaista elämää
5: Hyvinvointi ja huolenpito
6: Kulttuuri ja mediat
3: Elämän tärkeitä asioita
4: Monenlaista elämää
4: Matemaattisia malleja

Maantiede

1: Tutustutaan toisiimme ja uuteen k.
2: Matkalla maailmalla
1: Luvut ja lukujonot (MAA ja MAB)
2: Lausekkeet ja yhtälöt
3: Geometria
1: Luvut ja lukujonot (MAA ja MAB)
2: Polynomifunktiot ja -yhtälöt
3: Geometria
4: Vektorit
5: Analyyttinen geometria
1: Elämä ja evoluutio
2: Ekologia ja ympäristö
1: Maailma muutoksessa

Fysiikka

1: Fysiikka luonnontieteenä

Kemia

1: Kemiaa kaikkialla

Uskonto ev. lut.

1: Uskonto ilmiönä
2: Maailmanlaajuinen kristinusko
1: Maailmankats. ja kriittinen ajattelu
2: Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä
1: Johdatus filosofiseen ajatteluun
2: Etiikka
1: Ihminen ympär. ja yhteisk. muutoks.
2: Kansainväliset suhteet
1: Suomalainen yhteiskunta
2: Taloustieto
1: Psyykkinen. toim. ja oppiminen
2: Kehittyvä ihminen
1: Kuvat ja kulttuurit
2: Muotoilut ja rakennetut ympäristöt

B2 Saksa
ya:lla alkanut
B3 Saksa
lukiossa alkava

B3 Venäjä
lukiossa alkava
Matematiikka
lyhyt
Matematiikka
pitkä

Biologia

Elämänkats.
tieto
Filosofia
Historia
Yhteiskuntaoppi
Psykologia
Kuvataide

Musiikki
Terveystieto
Liikunta
Opinto-ohjaus

1: Musiikki ja minä
2: Moniääninen Suomi
1: Terveyden perusteet
1: Energiaa liikunnasta
2: Aktiivinen elämäntapa
1: Minä opiskelijana

Soveltavat kurssit
7: Puhe ja vuorovaikutustaitojen syv.
8: Kirjoittamistaitojen syventäminen
9: Lukutaitojen syventäminen
10: Kielenhuollon kurssi
7: Kestävä elämäntapa
8: Viesti ja vaikuta puhuen
9: Final Countdown
10: Ready, Set, Go!
7: Kestävä elämäntapa
8: Kertauskurssi perusk. lukioon
9: Kertauskurssi yo-kirjoituksiin
7: Kansainvälinen toiminta
8: Viesti puhuen ja kirjoittaen
9: Matkalle Keski-Eurooppaan
7: Opiskelu, työ ja tulevaisuus
8: Yhteinen maapallomme
9. Kansainvälinen toiminta
10: Matkalle Keski-Eurooppaan
5: Hyvinvointi ja huolenpito
6: Kulttuuri ja mediat
7: Matemaattinen analyysi
8: Tilastot ja todennäköisyys II
9: Kertauskurssi
11: Lukuteoria ja todistaminen
12: Algoritmit matematiikassa
13: Differentiaali- ja integraalil. jatkok.
14: Kertauskurssi

5: Tilastot ja todennäköisyys
6: Talousmatematiikka
6: Derivaatta
7: Trigonometriset funktiot
8: Juuri ja logaritmifunktiot
9: Integraalilaskenta
10: Todennäköisyys ja tilastot
3: Solu ja perinnöllisyys
5: Biologian sovellukset
4: Ihmisen biologia
2: Sininen planeetta
4: Geomedia - tutki, osall. ja vaikuta
3: Yhteinen maailma
2: Lämpö
5: Jaksollinen liike ja aallot
3: Sähkö
6: Sähkömagnetismi
4: Voima ja liike
7: Aine ja säteily
2: Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
4: Materiaalit ja teknologia
3: Reaktiot ja energia
5: Reaktiot ja tasapaino
3: Maailman uskontoja ja usk. liikkeitä
5: Usk. tiet., taiteessa ja populaarik.
4: Uskonto suomal. yhteiskunnassa
6: Uskonnot ja media
3: Yksilö ja yhteisö
5: Katsomusten maailma
4: Kulttuurit katsomuksen muovaajina
6: Teknol., maailmank. ja ihmisk. tul.
3: Yhteiskuntafilosofia
4: Tieto, tiede ja todellisuus
3: Itsenäisen Suomen historia
5: Ruotsin itämaasta Suomeksi
4: Eurooppal. maailmank. kehitys
6: Maailman kulttuurit kohtaavat
3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
4: Kansalaisen lakitieto
3: Tietoa käsittelevä ihminen
5: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
4: Tunteet, psyyk. hyvinv. ja mielent.
6: Sosiaalipsykologia
3: Osallisena mediassa
5: Kuvataiteen lukiodiplomi
4: Taiteen monet maailmat
Musiikista ja kuvataiteesta yhteensä 3 kurssia
pakollisena.
3: Ovet auki musiikille
4: Musiikki viestii ja vaikuttaa
2: Ihminen ympäristö ja terveys
3: Terveyttä liikkuen
4: Yhdessä liikkuen
2: Jatko-opinnot ja työelämä
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5: Rohkeasti yhdessä musisoiden
6: Musiikin lukiodiplomi
3: Terveyttä tutkimassa
5: Hyvinvointia liikkuen
6: Lukion liikuntadiplomi
3: Työharjoittelu

ERI AINEIDEN KURSSISSLTÖJEN ESITTELY
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
Äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine. Se tarjoaa aineksia kielellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen sekä oman identiteetin rakentamiseen. Opetus
kehittää ajattelemisen taitoja ja vahvistaa sekä arjessa että opiskelussa tarvittavia oppimaan oppimisen taitoja ja vuorovaikutusosaamista. Tavoitteena on taito ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti eri tilanteiden vaatimalla tavalla. Opetus tähtää sellaiseen kielen ja kirjallisuuden tuntemukseen sekä kielenkäyttö-, teksti-, moniluku-, vuorovaikutus- ja mediataitoihin, joita jatko-opinnot,
työelämä ja yhteiskunnassa toimiminen edellyttävät.
Kaikilla kursseilla kehitetään kirjoitetun yleiskielen hallintaa ja teksti-, puhe- ja vuorovaikutustaitoja
sekä luetaan kaunokirjallisia ja muita tekstejä kunkin kurssin näkökulmasta.
SUORITUSJÄRJESTYS: ÄI1 suoritetaan ensin ja ÄI6 viimeisenä pakollisena kurssina. Muut pakolliset
kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä, mutta tästä voi myös poiketa, jos se on välttämätöntä. ÄI7:n ja ÄI10:n voi suorittaa koska tahansa, kun se ohjelmaan mahtuu. ÄI8 ja ÄI9 suoritetaan
viimeisenä vuonna ennen ylioppilaskoetta.
ARVIOINTI: Arvioinnilla osoitetaan, miten opiskelija on saavuttanut kunkin kurssin tavoitteet. Kurssin tavoitteet kerrotaan opiskelijalle, jotta sekä opettaja että opiskelija voivat seurata edistymistä.
Oppimisprosessin aikainen arviointi, henkilökohtainen tavoitteenasettelu, itsearviointi, vertaisarviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään osaamistaan. Kurssiarvosanaan vaikuttavat monipuoliset näytöt, esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely kurssin aikana. Arviointi on monipuolista ja itsearviointiin ohjaavaa.
PAKOLLISET KURSSIT
ÄI01: Tekstit ja vuorovaikutus
Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana,
lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä.
ÄI02: Kieli, kulttuuri ja identiteetti
Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen
vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan
siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.
ÄI03: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.
ÄI04: Tekstit ja vaikuttaminen
Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.
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ÄI05: Teksti ja konteksti
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään,
tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.
ÄI06: Nykykulttuuri ja kertomukset
Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
ÄI07: Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä
kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvi-kokeeseen.
ÄI08: Kirjoittamistaitojen syventäminen
Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun
aiheisiin.
ÄI09: Lukutaitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä.
Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien
tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen.
SOVELTAVA KURSSI
ÄI10: Kielenhuollon kurssi
Opiskelija kertaa ja syventää oikeakielisyyden ja tyylinhuollon perusasioita ja oppii omatoimiseen
tekstinhuoltoon.
TOINEN KOTIMAINEN KIELI
Ruotsin kielen opetuksen yhteiset tavoitteet:
Ruotsin kielen eri oppimäärien opetuksen yhteisinä tavoitteina on, että opiskelija
 kehittyy ruotsin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa kansallisissa, pohjoismaisissa, eurooppalaisissa sekä globaaleissa kohtaamisissa, joissa ruotsin kielen
hyödyntäminen on mahdollista
 ymmärtää ruotsin kielen merkityksen Suomen toisena kansalliskielenä
 rohkaistuu hyödyntämään ruotsin kieltä luovasti opiskelussa, työssä ja vapaa-aikana
 vankentaa ruotsin kielen osaamistaan, kielitajuaan ja taitoaan soveltaa kielitietoa myös kielirajat
ylittäen
 kehittyy tavoitteellisena kielten oppijana ja osaa soveltaa kieltenopiskelustrategioita
 ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen ja kielitaidon myötä kasvavat toimintamahdollisuudet
 osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opintojen näkökulmasta
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 osaa suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmista.
ARVIOINTI: Ruotsin kielessä arviointi perustuu ruotsin kielen yhteisten tavoitteiden sekä oppimääräkohtaisten erityisten tavoitteiden saavuttamiseen. Arvioinnin tukena käytetään Eurooppalaiseen
viitekehykseen perustuvaa kehittyvän kielitaidon kuvausasteikkoa.
Pakolliset kurssit arvioidaan numeroin asteikolla 4-10. B1-oppimäärän syventävän kurssin 6 suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–
10. Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–10.
Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen liitteenä. Koulukohtaisista syventävistä kursseista annetaan suoritusmerkintä.
RUOTSI, B1-OPPIMÄÄRÄ
SUORITUSJÄRJESTYS: Pakolliset kurssit suoritetaan mielellään numerojärjestyksessä, koska opetettava aines perustuu edellisten kurssien sisältöön. Neljän vuoden opiskelusuunnitelma laaditaan
henkilökohtaisesti opinto-ohjaajan kanssa. Kurssi 8 on tarkoitettu tukikurssiksi lukion aloittaville
opiskelijoille ja kurssi 9 kaikille opiskelijoille kertauskurssiksi ennen ylioppilaskirjoituksia.
PAKOLLISET KURSSIT
RUB11: Minun ruotsini
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen
kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita omalle
oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen
merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia
matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin
kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.
RUB12: Hyvinvointi ja ihmissuhteet
Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja niissä tarvittavia strategioita, esimerkiksi
taitoa toimia aktiivisena keskustelijana sekä taitoa ilmaista mielipiteitä arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista hyvinvoinnin ja ihmissuhteiden merkitystä ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille sekä käytetään erilaisia viestintäkanavia.
RUB13: Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri
medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin
ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.
RUB14: Monenlaiset elinympäristömme
Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti
moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti
nuorten näkökulmasta.
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RUB15: Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi
Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja
tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
RUB16: Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa
dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista
tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
RUB17: Kestävä elämätapa
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.
SOVELTAVAT KURSSIT
RUB18: Peruskoulusta lukioon, kertauskurssi
Kurssin tavoitteena on kerrata ja syventää peruskoulussa opittua sanastoa ja perusrakenteita. Kurssilla harjoitellaan käyttämään kieltä erilaisissa tutuissa arkisissa tilanteissa, tekstin ymmärtämis-,
rakenne-, kuuntelu- ja keskusteluharjoitusten avulla.
RUB19: Kertauskurssi yo-kirjoituksiin
Kurssilla keskitytään kertaamaan B-ruotsin oppimäärää yo-kirjoituksia varten. Tavoitteena on lisäksi
vahvistaa ja monipuolistaa sanastoa erilaisten tekstien ja teemasanastojen avulla. Harjoitellaan kirjoitelmia ja erilaisia yo-kokeiden tehtävätyyppejä, myös kuuntelua.
VIERAAT KIELET
Vieraiden kielten opetuksen yhteiset tavoitteet:
Vieraiden kielten eri oppimäärien opetuksen yhteisenä tavoitteena on, että opiskelija
 rohkaistuu hyödyntämään kielitaitoaan luovasti opiskelussa, työssä ja vapaa-aikana
 vankentaa kohdekielen osaamistaan, kielitajuaan ja taitoaan soveltaa kielitietoa myös kielirajat
ylittäen
 kehittyy tavoitteellisena kielten oppijana ja osaa soveltaa kieltenopiskelu-strategioita
 ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen ja kielitaidon myötä kasvavat toimintamahdollisuudet
 osaa arvioida omaa osaamistaan sekä suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten jatko-opintojen, työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmasta.
ARVIOINTI: Vieraissa kielissä arviointi perustuu vieraiden kielten yhteisten tavoitteiden sekä kieli- ja
oppimääräkohtaisten erityisten tavoitteiden saavuttamiseen. Arvioinnin tukena käytetään soveltuvin osin Eurooppalaiseen viitekehykseen perustuvaa kehittyvän kielitaidon kuvausasteikkoa. Valtakunnalliset kurssit arvioidaan asteikolla 4–10.
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A-oppimäärän syventävän kurssin 8 suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta
suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–10. Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–10. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus
lukion päättötodistuksen liitteenä.
Koulukohtaisista kursseista annetaan suoritusmerkintä.
VIERAAT KIELET, ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ
Opetuksen tavoitteet:
Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija
 kehittyy englannin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin
paikallisissa, kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
 ymmärtää englannin kielen merkityksen ja roolin kansainvälisen kommunikaation kielenä
 osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opintojen näkökulmasta
 osaa suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmista
 saa kokemuksia laajempien englanninkielisten tekstien lukemisesta, tulkitsemisesta ja käsittelystä
SUORITUSJÄRJESTYS: Pakolliset kurssit suoritetaan mielellään numerojärjestyksessä, koska opetettava aines perustuu edellisten kurssien sisältöön. Neljän vuoden opiskelusuunnitelma laaditaan
henkilökohtaisesti opinto-ohjaajan kanssa. Kurssi 10 on tarkoitettu tukikurssiksi lukion aloittaville
opiskelijoille ja kurssi 9 kaikille opiskelijoille kertauskurssiksi ennen ylioppilaskirjoituksia.
PAKOLLISET KURSSIT
ENA01: Englannin kieli ja maailmani
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kieltenopiskelutaitoja sekä asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.
ENA02: Ihminen verkostoissa
Kurssilla harjoitellaan kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisia vuorovaikutustilanteita
eri viestintäkanavia ja strategioita käyttäen. Syvennetään taitoa muotoilla mielipiteitä sekä toimia
aktiivisena ja kuuntelevana keskustelijana. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja
niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja
digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
ENA03: Kulttuuri-ilmiöitä
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa ja tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset
ilmiöt, englanninkielinen media sekä luova toiminta.
ENA04: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin
erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja
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toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.
ENA05: Tiede ja tulevaisuus
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai
mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.
ENA06: Opiskelu, työ ja toimeentulo
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan
tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan
jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia
talouden ilmiöitä.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
ENA07: Kestävä elämäntapa
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä
ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta
ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.
ENA08: Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa
dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista
tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
SOVELTAVAT KURSSIT
ENA09: Final Countdown
Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi, jolla kerrataan rakenteita ja sanastoa opiskelijaryhmän
tarpeiden mukaan ja tehdään runsaasti harjoitustehtäviä omaan tahtiin. Lisäksi syvennetään kuuntelu- ja kirjoitustaitoja.
ENA10: Ready, Set, Go!
Kurssilla kerrataan peruskoulun oppimäärää ja monipuolistetaan opiskelutaitoja. Sopii erityisesti
niille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia kielen perusrakenteiden hallinnassa.
VIERAAT KIELET,
B2-OPPIMÄÄRÄ (=YLÄKOULUSSA ALKAVA), SAKSA, B3-OPPIMÄÄRÄ (=LUKIOSSA ALKAVA), SAKSA
JA VENÄJÄ
Opetuksen tavoitteet:
Vieraan kielen B2- ja B3-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija
 kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielekkääksi
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 kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
 osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon A2.2 (B2-saksa)
tai A2.1 (B3-saksa ja –venäjä) ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan
edelleen.
KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS: Pakolliset kurssit suoritetaan mielellään numerojärjestyksessä,
koska opetettava aines perustuu edellisten kurssien sisältöön. Neljän vuoden opiskelusuunnitelma
laaditaan henkilökohtaisesti opinto-ohjaajan kanssa. Kurssi B29/B310 suoritetaan itsenäisesti. Kurssin voi suorittaa haluamanaan ajankohtana.
Ryhmien pienuuden vuoksi saksan kielen B2- ja B3-oppimäärien kurssit yhdistetään alla olevan taulukon mukaan.
B3
B2

1

2

3
1

4
2

5
3

6
4

7
5

8
6

9
7

8

Kurssit:
Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luontevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa vähitellen,
mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kaikilla kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai
ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. Kursseilla tutustutaan eri
tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla. Rakenteita opetellaan, harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhteydessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen.
SAKSA, B2-OPPIMÄÄRÄ
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
SAB21: Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
SAB22: Monenlaista elämää
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa.
Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.
SAB23: Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana
kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä
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arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja
elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
SAB24: Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuriilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.
SAB25: Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun,
myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
SAB26: Yhteinen maapallomme
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.
SAB27: Kansainvälinen toiminta
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä
hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta
kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.
SAB28: Viesti puhuen ja kirjoittaen
Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai
niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
SOVELTAVA KURSSI
SAB29: Matkalle Keski-Eurooppaan
Kurssilla tutustutaan lähemmin saksankielisiin maihin turistikohteina; niiden tärkeimpiin kaupunkeihin, nähtävyyksiin, erikoispiirteisiin ja saksalaisten arkipäivään. Kurssi toteutetaan kirjallisena
projektityöskentelynä tai koulun hyväksymänä oleskeluna saksankielisellä kielialueella. Kurssista
annetaan suoritusmerkintä ja se vaikuttaa päättöarvosanaan lievästi korottavasti osoituksena aktiivisuudesta kielen opiskelussa.
SAKSA, B3-OPPIMÄÄRÄ
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
SAB31: Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde
opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.
SAB32: Matkalla maailmassa
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen
tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden
viestintästrategioiden käyttöä.
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SAB33: Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
SAB34: Monenlaista elämää
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa.
Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.
SAB35: Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana
kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
SAB36: Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuriilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.
SAB37: Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun,
myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
SAB38: Yhteinen maapallomme
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.
SOVELTAVAT KURSSIT
SAB39: Kansainvälinen toiminta
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä
hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta
kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.
SAB310: Matkalle Keski-Eurooppaan
Kurssilla tutustutaan lähemmin saksankielisiin maihin turistikohteina; niiden tärkeimpiin kaupunkeihin, nähtävyyksiin, erikoispiirteisiin ja saksalaisten arkipäivään. Kurssi toteutetaan kirjallisena
projektityöskentelynä tai koulun hyväksymänä oleskeluna saksankielisellä kielialueella. Kurssista
annetaan suoritusmerkintä ja se vaikuttaa päättöarvosanaan lievästi korottavasti osoituksena aktiivisuudesta kielen opiskelussa.
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VENÄJÄ, B3-OPPIMÄÄRÄ
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
VEB31: Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde
opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.
VEB32: Matkalla maailmassa
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen
tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden
viestintästrategioiden käyttöä.
VEB33: Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
VEB34: Monenlaista elämää
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa.
Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.
VEB35: Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana
kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
VEB36: Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuriilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.
VEB37: Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun,
myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
VEB38: Yhteinen maapallomme
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.
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MUUT AINEET
MATEMATIIKKA
Lukiossa voit opiskella matematiikkaa joko pitkän tai lyhyen oppimäärän mukaan. Pitkän oppimäärän valinnalla tähtäät jatko-opinnoissasi erilaisille matemaattis-luonnontieteellisille, lääketieteelliselle ja teknillisille aloille. Jos valitset jatko-opinnoiksesi esim. humanistisen tai yhteiskuntatieteellisen alan, usein lyhyen matematiikan opiskelu riittää.
ARVIOINTI: Arviointi ohjaa opiskelijaa kehittämään matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään
sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitoja. Sillä autetaan opiskelijaa kehittämään matemaattisten ratkaisujen esittämistä, tuetaan häntä käsitteiden muodostamisprosessissa ja ohjataan oman työn arvioimiseen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota laskutaitoon, menetelmien ja teknisten apuvälineiden valintaan ja käyttöön sekä päätelmien täsmälliseen ja johdonmukaiseen perustelemiseen.
OPPIMÄÄRÄN VAIHTAMINEN: Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja
luetaan hyväksi seuraavasti: MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB7 ja MAA8 → MAB4 ja
MAA10 → MAB5. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot ovat lyhyen oppimäärän koulukohtaisia syventäviä kursseja. Jos opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin
osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhemmästä pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta
edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.
MATEMATIIKAN YHTEINEN OPINTOKOKONAISUUS
PAKOLLINEN KURSSI
MAY01: Luvut ja lukujonot

reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta

funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta

lukujono

rekursiivinen lukujono

aritmeettinen jono ja summa

logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys

muotoa a x  b , x ∈ℕ olevien yhtälöiden ratkaiseminen

geometrinen jono ja summa.
MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ
SUORITUSJÄRJESTYS: Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Kurssi 14 suoritetaan viimeisenä ennen ylioppilaskirjotuksia.
PAKOLLISET KURSSIT
MAA02: Polynomifunktiot ja -yhtälöt
olevat binomikaavat

polynomien tulo ja muotoa

2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen

2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin

polynomifunktio
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polynomiyhtälöitä

polynomiepäyhtälön ratkaiseminen
MAA03: Geometria

kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus

sini- ja kosinilause

ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria

kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen
MAA04: Vektorit

vektoreiden perusominaisuudet

vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla

koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo

yhtälöryhmän ratkaiseminen

suorat ja tasot avaruudessa
MAA5: Analyyttinen geometria

pistejoukon yhtälö

suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt

itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen

pisteen etäisyys suorasta
MAA06: Derivaatta

rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö

funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta

polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen

polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen
MAA07: Trigonometriset funktiot

suunnattu kulma ja radiaani

trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen

trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen

yhdistetyn funktion derivaatta

trigonometristen funktioiden derivaatat
MAA08: Juuri- ja logaritmifunktiot

potenssien laskusäännöt

juurifunktiot ja -yhtälöt

eksponenttifunktiot ja -yhtälöt

logaritmifunktiot ja -yhtälöt

juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat
MAA09: Integraalilaskenta

integraalifunktio

alkeisfunktioiden integraalifunktiot

määrätty integraali

pinta-alan ja tilavuuden laskeminen
MAA10: Todennäköisyys ja tilastot

diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma

jakauman tunnusluvut

klassinen ja tilastollinen todennäköisyys

kombinatoriikka

todennäköisyyksien laskusäännöt

diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma
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diskreetin jakauman odotusarvo
normaalijakauma.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
MAA11: Lukuteoria ja todistaminen

konnektiivit ja totuusarvot

geometrinen todistaminen

suora, käänteinen ja ristiriitatodistus

induktiotodistus

kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö

Eukleideen algoritmi

alkuluvut ja Eratostheneen seula

aritmetiikan peruslause

kokonaislukujen kongruenssi
MAA12: Algoritmit matematiikassa

iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä

polynomien jakoalgoritmi

polynomien jakoyhtälö

Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunnikassääntö ja Simpsonin sääntö
MAA13: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen

jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia

käänteisfunktio

kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta

funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä

epäoleelliset integraalit

lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden summa
SOVELTAVA KURSSI
MAA14: Kertauskurssi

yhtälöt ja epäyhtälöt

geometria ja analyyttinen geometria

funktiotyypit ja niiden käyttö

jonot ja sarjat

differentiaali- ja integraalilaskenta

todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede
MATEMATIIKAN LYHYT OPPIMÄÄRÄ
SUORITUSJÄRJESTYS: Suositeltava suoritusjärjestys on 1,2,3,4,5,8,6,7,9.
PAKOLLISET KURSSIT
MAB02: Lausekkeet ja yhtälöt

suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus

ongelmien muotoileminen yhtälöiksi

yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen
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ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen

toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
MAB03: Geometria

kuvioiden yhdenmuotoisuus

suorakulmaisen kolmion trigonometria

Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause

kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen

geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa
MAB04: Matemaattisia malleja

lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen

potenssiyhtälön ratkaiseminen

eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla

lukujonot matemaattisina malleina
MAB05: Tilastot ja todennäköisyys

diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen

regression ja korrelaation käsitteet

havainto ja poikkeava havainto

ennusteiden tekeminen

kombinatoriikkaa

todennäköisyyden käsite

todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä
MAB06: Talousmatematiikka

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

taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
MAB07: Matemaattinen analyysi

graafisia ja numeerisia menetelmiä

polynomifunktion derivaatta

polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen

polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä
MAB08: Tilastot ja todennäköisyys II

normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet

toistokoe

binomijakauma

luottamusvälin käsite
SOVELTAVA KURSSI
MAB09: Kertauskurssi

yhtälöt ja prosentit

lukujonot

geometria

lineaarinen ja eksponentiaalinen malli

tilastot ja todennäköisyys

talousmatematiikka
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BIOLOGIA
Biologian opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Biologian opetuksessa opiskelijalle
välittyy kuva kestävän elämäntavan välttämättömyydestä ja luonnonvaroja säästävän kiertotalouden merkityksestä.
Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Opetuksen tuella opiskelija myös ymmärtää
evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä.
SUORITUSJÄRJESTYS: Pakollisten kurssien (1. ja 2.) suoritusjärjestys on vapaa. Syventävät kurssit
opiskellaan sitten järjestyksessä 3, 4 ja 5. Optimaalinen suoritusjärjestys kolmen vuoden opintosuunnitelmassa on sellainen, että ensimmäisenä vuonna suoritetaan 1. kurssi, toisena vuonna 2. ja
3. kurssi sekä abivuonna 4. ja 5. kurssi. Syksyn kirjoittajien kannattaa valita kurssi 4 jo toisena vuotena.
ARVIOINTI: Biologian tietoja ja taitoja opiskelija voi osoittaa paitsi kirjallisissa arvioinneissa myös
suullisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kokeellisessa työskentelyssä sekä laatimalla yksin tai
yhteisöllisesti biologisen tutkielman tai projektituotoksen.
PAKOLLISET KURSSIT
BI01: Elämä ja evoluutio
Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin.

Solu

Eliön elinkaari

Evoluutio.
BI02: Ekologia ja ympäristö
Kurssin keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet
suojella monimuotoisuutta.

Ekologian perusteet

Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet

Kohti kestävää tulevaisuutta.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
BI03: Solu ja perinnöllisyys
Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta.

Solu tutkimuskohteena

Solun biomolekyylit, rakenne ja toiminta, DNA ja RNA, proteiinisynteesi

Solujen lisääntyminen

Periytymisen perusteet.
BI04: Ihmisen biologia
Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan.

Ihmiselimistön aineenvaihdunta, rakenne ja elintoimintojen säätely

Lisääntyminen.
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BI05: Biologian sovellukset
Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä.

Bioteknologian sovellukset ja merkitys

Mikrobiologian sovellukset ja merkitys

Geeniteknologian sovellukset ja merkitys

Kasvi- ja eläinjalostus.
MAANTIEDE
Maantieteen opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja antaa
hänelle valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä
niiden ratkaisumahdollisuuksia. Opetus harjaannuttaa opiskelijan osallistumis- ja vaikuttamistaitoja
sekä tukee opiskelijaa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Maantieteen opetus ohjaa opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä.
SUORITUSJÄRJESTYS: Kurssit suoritetaan mieluiten numerojärjestyksessä. Optimaalinen eteneminen kolmen vuoden opintosuunnitelmassa on sellainen, että ensimmäisenä vuonna suoritetaan 1.
kurssi, toisena vuonna 2. ja 3. kurssi sekä abivuonna 4. kurssi.
ARVIOINTI: Maantieteen tietoja ja taitoja opiskelija voi osoittaa paitsi kirjallisissa arvioinneissa
myös suullisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä laatimalla maantieteellisen tutkielman tai
projektituotoksen.
PAKOLLINEN KURSSI
GE01 Maailma muutoksessa
Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja
riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta.

maantiede tieteenalana

luonnon järjestelmään liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien ennakointi ja niihin varautuminen

luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien hillintä, niihin
varautuminen ja sopeutuminen

Ihmiskunnan globaalit riskialueet ja keskeiset kehityskysymykset.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
GE02: Sininen planeetta
Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta.

maantieteellinen ajattelu

maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt

ilmakehä ja vesikehä liikkeessä sekä vyöhykkeisyys

maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot

luonnonmaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä.
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GE03: Yhteinen maailma
Kurssin keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien
arviointi ihmistoiminnan kannalta.

maantieteellinen ajattelu

väestö ja asutus

alkutuotanto ja ympäristö

teollisuus ja energia

palvelut, liikkuminen ja vuorovaikutus

ihmistoiminnan alueellinen rakenne

ihmismaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä.
GE04: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta
Geomedialla tarkoitetaan karttojen, paikkatiedon, diagrammien, kuvien, videoiden, kirjallisten lähteiden, median, suullisten esitysten sekä muiden maantieteellisten tiedonhankinta- ja esitystapojen
monipuolista käyttöä.

geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän kehityksen edistämisessä

geomedia ja maantieteelliset tutkimustaidot

kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys

maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti.
FYSIIKKA
Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä
jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Lisäksi opiskelijat kehittävät valmiuksiaan opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla.
ARVIOINTI: Arviointi kohdistuu fysiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen kurssikohtaisia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä painottaen. Kurssin arvosanan antaminen perustuu monipuoliseen näyttöön ja opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Fysiikan
tietoja ja niiden soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin, kuten selittämällä, graafisesti mallintamalla ja matemaattisia malleja käyttämällä. Erilaisten tuotosten lisäksi voidaan arvioida työskentelyn
eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, ongelmaratkaisuprosessin jäsennettyä kuvaamista
ja tutkimisen taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon kokeellisen työskentelyn taidot sekä tiedon
hankinnan ja käsittelyn taidot.
PAKOLLINEN KURSSI
FY01: Fysiikka luonnontieteenä

fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä

tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn sekä aineen rakenteeseen

voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt

tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa

tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
FY02: Lämpö

fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

lämpö ja lämpötila

kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine

kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia

mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde

energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta

tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua
FY03: Sähkö

fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa

sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki

yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

sähköteho ja Joulen laki

kondensaattori, diodi ja LED komponentteina

sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä

sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen
FY04: Voima ja liike

fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle

vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike

Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus

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

liikeyhtälö

momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa

liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset

liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki

mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet
FY05: Jaksollinen liike ja aallot

fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa

tasainen ympyräliike

gravitaatiovuorovaikutus

harmoninen voima ja värähdysliike

aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen

aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot

ääni aaltoliikeilmiönä

mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen
FY06: Sähkömagnetismi

fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa

magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä

varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä

sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki

generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla

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

tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen
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FY07: Aine ja säteily

näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen

energian kvantittuminen

sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit

aaltohiukkasdualismi

atomiytimen rakenne

ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi

radioaktiivisuus ja hajoamislaki

säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö

tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi
KEMIA
Kemian luonnontiede, joka tutkii aineiden ominaisuuksia, ominaisuuksien ja rakenteen välistä riippuvuutta sekä aineissa tapahtuvia muutoksia. Lukio kemia tarjoaa mahdollisuuden luonnontieteellisen
tiedon soveltamiseen sekä kestävän kehityksen vaatimusten syvälliseen pohdiskeluun.
SUORITUSJÄRJESTYS: Kurssi 1 on pohjatietona kaikille syventäville kursseille. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä.
PAKOLLINEN KURSSI
KE01: Kemiaa kaikkialla

kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä

atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään

alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia

aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden
avulla

kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana

turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
KE02: Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta

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

avaruusrakenne ja isomeria

orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla

ainemäärä ja pitoisuus

työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus

aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia
KE03: Reaktiot ja energia

kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta

kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen

epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia

aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen käsittely

energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki
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kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö
reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen

KE04: Materiaalit ja teknologia

kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa

metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari

atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä

hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot

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

kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen

tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu

yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa
KE05: Reaktiot ja tasapaino

kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä

homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen

happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset

tasapainoon liittyvät graafiset esitykset

homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely

tutkimustulosten ja -prosessin arviointi
USKONTO
Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen muodostumista. Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin ja uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin sekä uskonnottomuuteen. Opetuksessa uskontoja tarkastellaan osana kulttuuria,
kulttuuriperintöä ja yhteiskuntaa sekä yksilön ja yhteisön elämää.
Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja katsomuksista sekä auttaa ymmärtämään niistä
käytävää keskustelua. Opiskelijoita ohjataan tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia analyyttisesti
eri näkökulmista. Uskonnonopetus antaa valmiuksia oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja
arvioimiseen sekä uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin. Oppiaine tukee opiskelijan kasvua
demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi. Uskonnonopetus ottaa erilaiset näkemykset
huomioon ja kunnioittaa yksilöllisiä vakaumuksia.
Oppiaineessa hyödynnetään teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta sekä kulttuurin, yhteiskunnan ja taiteen tutkimusta. Lisäksi opetuksessa käytetään eri uskontojen omia lähteitä ja median välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opiskeluympäristöjä, tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia sekä aktivoivia työtapoja.
ARVIOINTI: Arviointi ohjaa ja kannustaa opiskelijoita oman oppimisprosessin pitkäjänteiseen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu uskontoihin liittyvään tiedon hallintaan, soveltamiseen ja arvioimiseen sekä katsomuksellisten dialogitaitojen hallintaan. Arvioinnissa korostuvat katsomukselliseen yleissivistykseen ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot.
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EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO
PAKOLLISET KURSSIT
UE01: Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten luonnetta ja sisäistä monimuotoisuutta ja osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta

tuntee juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä juuria, niiden keskeisiä piirteitä, kulttuuriperintöä ja vaikutusta yhteiskuntaan ja osaa keskustella niihin liittyvistä ajankohtaisista
kysymyksistä

kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja -kulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä.
UE02: Maailmanlaajuinen kristinusko
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

ymmärtää kristinuskon merkitystä, kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta

tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan ja pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä

perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa
sekä osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista kristinuskoon liittyvää keskustelua.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
UE03: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää
sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan

tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa

tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet

perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin

kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.
UE04: Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa

perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla

ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla ja osaa toimia
aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä

osaa analysoida uskonnonvapauteen ja uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää
ajankohtaista keskustelua

kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.
UE05: Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä ajankohtaista
tutkimusta

hahmottaa uskonnon ja taiteen suhdetta: uskonnollisen taiteen ja arkkitehtuurin merkitystä
uskonnoissa ja uskontojen vaikutusta taiteen kehitykseen

tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja

tuntee muinaissuomalaisen uskonnon ja kristinuskon vaikutuksia suomalaisessa kulttuuriperinnössä.
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UE06: Uskonnot ja media
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa

osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita

osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä

osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen oppiaine. Sen tiedeperustaan kuuluu ihmis-,
kulttuuri- ja yhteiskuntatieteitä sekä filosofia. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmisiä tarkastellaan luonnollisina toimijoina, jotka luovat ja uusintavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Elämänkatsomustiedon opetus rakentuu ihmiskäsitykselle, joka korostaa ihmisten mahdollisuutta elää vapaina ja keskenään tasavertaisina, aktiivisina ja tavoitteellisina. Oppiaine tukee opiskelijoiden elämänkatsomuksen ja identiteetin muotoutumista sekä heidän yhteisöllisten hyvän
elämän ihanteidensa ja käytäntöjensä rakentumista. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia.
Elämänkatsomustieto kartuttaa pohdiskelevasti ja keskustellen opiskelijoiden kulttuurista ja katsomuksellista yleissivistystä, arvostelukykyä ja tilannetajua, toisten ja yhdenvertaisuuden kunnioittamista sekä keskustelun, kuuntelun ja itseilmaisun taitoja.
ARVIOINTI: Elämänkatsomustiedossa arvioidaan sekä opiskelijan kykyä tarkastella ja ilmaista katsomuksellisia aiheita monipuolisesti ja taitavasti että hänen laaja-alaista katsomuksellista ymmärrystään. Katsomukselliset kysymykset ovat usein henkilökohtaisia, mutta niiden pohdiskelun perustana ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja systemaattisuus. Katsomusten, arvostusten ja uskomusten arviointi- ja ilmaisutavoissa arvostetaan eri näkökulmien ja vaihtoehtoisten katsomustapojen huomioimista pelkkien mielipiteiden esittämistä monipuolisemmin.
Arviointi tukee ja kehittää opiskelijan kykyä arvioida oman elämänkatsomuksensa ja identiteettinsä
rakentumista sekä rohkaisee opiskelijaa oman opiskelunsa suunnitteluun ja kehittämiseen. Elämänkatsomustiedossa korostuvat erilaiset katsomukselliseen yleissivistykseen ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot, ja kurssien arvioinnissa ne otetaan monipuolisesti huomioon.
PAKOLLISET KURSSIT
ET01: Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

ymmärtää ja osaa soveltaa maailmankatsomuksellisia käsitteitä ja hahmottaa niiden välisiä
yhteyksiä sekä osaa eritellä erilaisten maailmankatsomusten piirteitä ja lähtökohtia

ymmärtää, miten yksilölliset ja yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat maailmankatsomuksen
muotoutumiseen, ja osaa eritellä oman katsomuksensa ja siihen liittyvien uskomusten muotoutumista

osaa hyödyntää eri oppiaineissa oppimaansa elämänkatsomuksensa muodostamisessa ja
erottaa tieteellisen, ei-tieteellisen ja epätieteellisen maailmankuvan sekä osaa tarkastella
kriittisesti niin omia kuin muiden uskomuksia sekä erilaisten medioiden tarjoamaa informaatiota.
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ET02: Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja osaa eritellä ja arvioida, miten erilaiset ihmiskäsitykset ja ihanteet johtavat erilaisiin ja joskus keskenään ristiriitaisiin vastauksiin ihmiselämän keskeisistä kysymyksistä

osaa pohtia oman identiteettinsä osatekijöitä sekä soveltaa erilaisia ihmiskuvallisia ja katsomuksellisia vaihtoehtoja keskeisiin omaa hyvää elämäänsä koskeviin kysymyksiin

ymmärtää ihmisarvon perustavan eettisen merkityksen, tuntee keskeisimmät ihmisoikeusasiakirjat ja osaa soveltaa ihmisoikeusajattelua erilaisissa yhteyksissä, kuten uskonnon- ja sanavapautta koskevissa kysymyksissä

tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä ja osaa eritellä ja arvioida niiden taustalla olevia maailmankatsomuksellisia perusteita

kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja tuntemuksiaan toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen, johdonmukaisesti ja luovasti.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
ET03: Yksilö ja yhteisö
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

hahmottaa yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja omalle yksilölliselle identiteetilleen ja
saa välineitä myönteisen yhteisöllisyyden hyödyntämiseen oman identiteettinsä rakentamisessa ja ymmärtää, että sosiaalisia ilmiöitä sekä yhteiskunnallisia rakenteita ja muutoksia voidaan tarkastella tieteellisesti ja että näillä on suuri merkitys yksilön elämänvalinnoille

osaa jäsentää omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä, kansalaisena valtiossa ja toimijana talousjärjestelmässä sekä arvioida yksilön vaikutusmahdollisuuksia ja vastuuta eri alueilla ja
kasvattaa valmiuttaan rakentavaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen

ymmärtää ja osaa perustella ihmisoikeuksien, uskonnon- ja omantunnon vapauden, yhdenvertaisuuden, demokratian, rauhan, yhteiskunnallisen ja globaalin oikeudenmukaisuuden sekä kestävän tulevaisuuden rakentamisen lähtökohtia ja periaatteita.
ET04: Kulttuurit katsomuksen muovaajina
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

ymmärtää kulttuurin merkityksen ihmisyydelle ja omalle elämänkatsomukselleen sekä saa välineitä myönteisen kulttuurisen identiteetin rakentamisessa

osaa käyttää kulttuurintutkimuksen käsitteistöä ja muodostaa kulttuureja koskeviin kysymyksiin oman perustellun kantansa sekä tunnistaa vihapuheen ja erottaa sen sanavapauden vastuullisesta käytöstä

hahmottaa suomalaisuuden historiallisesti rakentuvana ja muuttuvana jatkumona, johon kuuluvat niin ulkoiset vaikutteet kuin sisäinen moninaisuus sekä vähemmistökulttuurit

osaa hahmottaa erilaiset elämänkatsomukselliset ratkaisut ja identiteettivalinnat sekä maailman kulttuurisen moninaisuuden rikkautena ja perustella niiden yhdenvertaisen kohtelun.
ET05: Katsomusten maailma
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

kehittää kykyään lukea, tulkita ja ymmärtää erilaisia uskonnollisia ja uskonnottomia maailmankatsomuksia ja verrata niiden lähtökohtia ja elämäntapaa omaan elämänkatsomukseensa

ymmärtää, että maailmankatsomukset, uskonto ja uskonnollisuus ovat historiallisesti rakentuneita, erittäin monimuotoisia ja muuttuvia ilmiöitä, joilla on merkittävä kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys
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tutustuu uskontojen, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tieteelliseen tutkimukseen,
määrittelyyn ja selittämiseen hahmottaen sen lähtökohtia ja tavoitteenasetteluja

perehtyy uskontokritiikin keskeisiin argumentteihin, tutustuu humanismin ja vapaa-ajattelun
historiaan.
ET06: Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

tunnistaa nykyaikaisten maailmankatsomusten kannalta historiallisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti merkittäviä historiallisia käänteitä ihmiskunnan tavassa elää

osaa arvioida evoluution, abstraktien eettisten järjestelmien, valistuksen ja tieteellisteknologisen vallankumouksen merkitystä nykyaikaisille maailmankatsomuksille ja oman elämänkatsomuksensa rakentumiselle

osaa arvioida teknologian ja teknisen muutoksen roolia kestävän tulevaisuuden rakentamisen
osana sekä pystyy osallistumaan ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuutta koskevaan keskusteluun.
FILOSOFIA
Filosofinen ajattelu tarkastelee koko todellisuutta ja eri tapoja hahmottaa sitä. Sen kysymyksenasettelujen tunteminen on olennainen osa yleissivistystä. Filosofiassa ongelmia jäsennetään käsitteellisesti ja keskustellen. Kyseenalaistavan ja perusteita etsivän luonteensa ansiosta filosofia auttaa hahmottamaan ja jäsentämään nykypäivän jatkuvasti kasvavaa informaatiotulvaa. Filosofiassa
opiskelija oppii jäsentämään käsitteellisesti arvoja, normeja ja merkityksiä koskevia kysymyksiä.
Tämä edistää opiskelijan kykyä eettiseen pohdintaan ja sen ymmärtämiseen, mitä merkitystä erilaisilla tiedoilla ja taidoilla on yksilölle ja yhteiskunnalle. Se auttaa näkemään, miten eri tieteenalojen
ja ajatteluperinteiden käsitykset rakentuvat ja eroavat toisistaan.
Filosofian opiskelu kehittää arvostelukykyä sekä edistää luovan ja itsenäisen ajattelun kehitystä. Filosofiassa tuetaan opiskelijoiden perusteltujen yksilöllisten näkemysten muodostamista ja kykyä
osallistua järkiperäiseen keskusteluun. Filosofian opiskelu tukee opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi ja
vastuullisiksi sekä toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaviksi kansalaisiksi.
ARVIOINTI: Filosofiassa arviointi kohdistuu ajattelun taitojen ja keskeisten käsitteiden hallintaan
sekä kykyyn ilmaista filosofista ajattelua. Tämä tarkoittaa kykyä kriittisesti eritellä ja problematisoida informaatiota, hahmottaa ja täsmentää sen käsitteellistä rakennetta sekä esittää asiasta perusteltu arvostelma. Arvioinnin tulee tukea ja kehittää opiskelijan taitoa arvioida omaa ajatteluaan ja
rohkaista opiskelijoita oman opiskelunsa suunnitteluun ja kehittämiseen. Kurssien arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä, ja filosofian yleisten tavoitteiden saavuttamista arvioidaan kurssikohtaisten tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen kautta.
PAKOLLISET KURSSIT
FI01: Johdatus filosofiseen ajatteluun
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

muodostaa perustellun käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin

oppii arvioimaan väitteiden totuutta sekä harjaantuu esittämään ja vaatimaan erilaisille mielipiteille ja väitteille perusteluja sekä hahmottamaan esitettyjen perustelujen rakennetta ja
arvioimaan niiden pätevyyttä
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tuntee ja oppii erilaisten harjoitusten kautta soveltamaan filosofian työtapoja, kuten oletusten kyseenalaistamista, käsitteiden luokittelua ja määrittelemistä sekä ajatuskokeiden ja vastaesimerkkien käyttöä.
FI02: Etiikka
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä ympäristöfilosofian perusteisiin

hahmottaa normatiivisten väitteiden luonteen ja suhteen kuvaileviin väitteisiin sekä osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta

osaa jäsentää oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen käsitteistön
avulla

osaa perustella moraalin velvoittavuuden ja soveltaa moraaliin filosofisia käsite-erotteluja ja
johdonmukaista argumentaatiota

osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
FI03: Yhteiskuntafilosofia
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä perusnäkemyksiin
yksilön suhteesta yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon

oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä ja työnjakoa yksilöiden, yhteisöjen ja
instituutioiden toiminnassa

oppii arvioimaan käsitteellisesti yhteiskunnallisen järjestyksen rakentumista, perustelemista
ja oikeutusta ja osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
FI04: Tieto, tiede ja todellisuus
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta

osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudesta, totuudesta, tiedosta ja tieteestä

osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta

osaa jäsentää havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden ja mallien suhdetta todellisuuteen
HISTORIA
Historia on ihmiskunnan muisti omasta menneisyydestään. Historian opetus luo opiskelijalle edellytyksiä ymmärtää eri aikakausien luonnetta, oman aikansa ongelmia ja muutosprosesseja sekä auttaa häntä hahmottamaan kansainvälistä maailmaa. Historian lähteiden käyttö sekä syy- seuraussuhteiden pohtiminen tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden johdonmukaiseen ajatteluun ja päättelyn
kehittämiseen.
KURSSIJÄRJESTYS: Pakolliset kurssit tulee suorittaa numerojärjestyksessä. Kurssi 1 pitää olla suoritettuna ennen kurssia 2. Kurssi 2 pitää olla suoritettuna ennen kurssia 3.
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ARVIOINTI: Kirjallinen kurssikoe, esseet, aktiivinen osallistuminen ja suulliset esitelmät tai kirjalliset
tutkielmat. Kurssi 6 arvioidaan kirjallisten ja suullisten esitelmien perusteella.
PAKOLLISET KURSSIT:
HI01: Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
Kurssilla pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta keräilytaloudesta nykypäivään. Millaiset elinmahdollisuudet luonto antaa ja miten ihminen on hyödyntänyt niitä eri aikakausina?
HI02: Kansainväliset suhteet
Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta
lähtien.
HI03: Itsenäisen Suomen historia
Kurssilla tehdään tutuksi Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja sekä kehityslinjoja 1800luvulta nykyaikaan.
SYVENTÄVÄT KURSSIT:
HI04: Eurooppalaisen maailmankuvan kehityslinjoja
Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä maailmankuvan muutosta ja
sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä.
HI05: Ruotsin itämaasta Suomeksi
Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista
kulttuuriperintöä.
HI06: Maailman kulttuurit kohtaavat
Kurssilla tarkastellaan jonkun tai joidenkin Euroopan ulkopuolisten kulttuurien ominaispiirteitä sekä
kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kurssin suoritustapa ovat oppitunnit ja tutkielmatyöskentely.
YHTEISKUNTAOPPI
Yhteiskuntatiedon opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakenteita tarkastellaan Suomalaisen yhteiskunnan, Euroopan ja maailman näkökulmasta.
ARVIOINTI: Kirjallinen kurssikoe, esseet, aktiivinen osallistuminen ja suulliset esitelmät tai kirjalliset
tutkielmat.
SUORITUSJÄRJESTYS: Pakolliset kurssit tulee suorittaa numerojärjestyksessä. Pakolliset kurssit tulee olla suoritettuna ennen kurssia 4.
PAKOLLISET KURSSIT:
YH01: Suomalainen yhteiskunta
Tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen poliittinen ja yhteiskunnallinen järjestelmä sekä yksilön
asema ja vaikutusmahdollisuudet siinä.
56

YH02: Taloustieto
Kurssi johdattaa tuntemaan talouselämän toimintaperiaatteita.
YH03: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailmaa
Kurssi perehdyttää opiskelijan Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen
kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa.
SYVENTÄVÄT KURSSIT:
YH04: Kansalaisen lakitieto
Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse. Kurssilla vieraillaan käräjäoikeuden istunnossa.
PSYKOLOGIA
Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja
käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä.
Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä, muiden ihmisten ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan. Opiskelussa
hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia.
ARVIOINTI: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden sekä tiedolliseen osaamiseen että kykyyn soveltaa psykologista tietoa arkipäivän tilanteisiin ja elämään. Arvioinnissa painotetaan tiedon
muokkaamistaitoa ja kokonaisuuksien hallintaa yksittäisten tietojen toistamisen sijasta. Opiskelija
osoittaa monipuolisilla tavoilla, että hän on ymmärtänyt keskeiset sisällöt ja pystyy arvioimaan ja
soveltamaan oppimaansa tietoa.
PAKOLLINEN KURSSI
PS01: Psyykkinen toiminta ja oppiminen
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä

tuntee psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot,
sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä hyvinvointiaan näitä
kuvaavien käsitteiden avulla

osaa esittää esimerkkejä psykologisen tutkimuksen aihepiireistä ja niihin liittyvistä tutkimuksista sekä analysoida ja arvioida tiedon tutkimusperusteita.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
PS02: Kehittyvä ihminen
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

tietää, miten ihmisen kehitystä tutkitaan, ja osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta

perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja osaa eritellä niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä osaa
selittää kehityksen jatkuvuutta yksilön elämänkaaren aikana ja osaa arvioida kehityspsykologista tietoa ja soveltaa sitä itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen.
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perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria- ja tutkimustietoon. Kurssilla vieraillaan päiväkodissa ja vauvauinnissa testaamassa teorioiden paikkaansa
pitävyyttä.
PS03: Tietoa käsittelevä ihminen
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen

perehtyy kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin
sekä yhteen korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot

ymmärtää kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin
PS04: Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja ymmärtää, miten näitä aiheita voidaan tutkia, ja osaa arvioida tutkimuksia kriittisesti

osaa kuvata, miten emootiot syntyvät biologisten ja kognitiivisten tekijöiden vuorovaikutuksessa, ja pohtia niiden kulttuurisidonnaisuutta ja osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille

tuntee psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja psyykkisen tasapainon ylläpitämisen
keinoja ja osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan

ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä ja tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja ongelmat.
PS05: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden

tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit

tutustuu persoonallisuutta koskevaan tutkimukseen ja syventää ymmärrystään psykologian
tutkimusmenetelmistä yksilöllisten erojen ja persoonallisuuspsykologian tutkimuksen osalta

osaa soveltaa persoonallisuuspsykologista tietoa erilaisuuden ymmärtämiseen.
SOVELTAVA KURSSI
PS06: Sosiaalipsykologia
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

ymmärtää ihmisten keskinäisen kanssakäymisen merkityksen ja osaa tarkastella yksilön toimintaa tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena. Paljon keskustelua ja pohdintaa sisältävä kurssi.

ymmärtää, miten sosiaalipsykologiassa tutkitaan ihmistä ja hänen toimintaansa ja osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa erilaisuuden ymmärtämiseen

tietää ja ymmärtää sosiaalisessa kentässään vaikuttavien ryhmien merkityksen ja oman toimintansa vaikutukset erilaisten ryhmien dynamiikassa.

osa kurssista kertausta ylioppilaskokeisiin.
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MUSIIKKI
Musiikin opiskelu tarjoaa elämyksiä, kokemuksia, taitoja ja tietoja sekä tilaisuuksia mielikuvituksen
käyttöön. Ne kaikki lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä sekä rohkaisevat häntä luovaan taiteelliseen ajatteluun ja elinikäiseen musiikin harrastamiseen. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat keskeisiä työtapoja.
SUORITUSJÄRJESTYS: 1. kurssin jälkeen vapaa.
ARVIOINTI: Kurssin arvioinnissa huomioidaan taidot ja tiedot sekä ennen kaikkea innostuneisuus ja
osallistuminen työskentelyyn. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei
hänen musikaalisuuttaan.
PAKOLLISET KURSSIT
MU01: Musiikki ja minä
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Opiskelija kehittää laulu- ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään
musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.
MU02: Moniääninen Suomi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa
kulttuurista identiteettiään. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja
kuuntelua. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
MU03: Ovet auki musiikille
Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itse uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja.
Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa.
MU04: Musiikki viestii ja vaikuttaa
Kurssilla opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin
musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa
olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse.
SOVELTAVAT KURSSIT
MU05: Rohkeasti yhdessä musisoiden
Kurssilla tutustutaan monipuolisesti äänenkäyttöön ja harjoitellaan ohjelmistoa erilaisia koulun tilaisuuksia varten. Kurssilla harjoitellaan laulutekniikan perustaitoja ja kehitetään moniäänisen laulun perustaitoa. Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti harjoituksiin ja esiintymisiin lukioaikana. Musiikkiesityksiä voidaan toteuttaa myös eri oppiaineiden kanssa. Myös soittajat ovat tervetulleita kurssille.
59

MULD06: Musiikin lukiodiplomi
Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai näytesalkun lukioaikaisista musiikinopinnoistaan ja
-toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden
lausunto.
KUVATAIDE
Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa.
Opiskelija rakentaa kulttuuri-identiteettiään, ilmaisee havaintojaan, mielikuviaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja tutustuu samalla kuvailmaisun tekniikkoihin ja materiaaleihin. Kuvataideopetuksessa
havainnoidaan, tuotetaan, tulkitaan ja arvotetaan kuvia ja syvennetään opiskelijan monilukutaitoa
ja medialukutaitoa.
SUORITUSJÄRJESTYS: 1. kurssin jälkeen vapaa
ARVIOINTI: Kuvataiteen arviointi on kannustavaa, pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Arvioinnilla ohjataan työtapojen ja opiskeluympäristöjen tarkoituksenmukaiseen käyttöön yksin ja ryhmässä.
PAKOLLISET KURSSIT
KU01: Kuvat ja kulttuurit
Tutkitaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja toimintatapoja. Opiskelija oppii
ymmärtämään kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksiä omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa.
KU02: Muotoillut ja rakennetut ympäristöt
Kuvallisen tuottamisen lähtökohtina ovat luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen,
palvelut ja mediaympäristöt. Opiskelija ymmärtää taiteen merkityksen erilaisissa ympäristöissä ja
niiden suunnittelussa.
SYVENTÄVÄT KURSSIT
KU03: Osallisena mediassa
Syvennetään kuvallisen viestinnän osaamista tutkimalla ja tulkitsemalla median yhteyksiä omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön. Opiskelija ymmärtää visuaalisuuden merkityksen median eri
osa-alueiden suunnittelussa ja tuottamisessa.
KU04: Taiteen monet maailmat
Tutkitaan taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä omaan kuvailmaisuun. Opiskelija ymmärtää taiteen maailmat kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä, kulttuuriperinnön uudistajina ja identiteettien rakentajina. Tarkastellaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettua kuvataidetta.
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SOVELTAVA KURSSI
KULD05: Kuvataiteen lukiodiplomi
Kurssin voi suorittaa 4. kurssin jälkeen. Opetushallitus suunnittelee joka vuosi uudet sisällöt kurssin
suorittamiseksi. Taidealalle opiskelemaan suuntautuvan on mahdollisuus saada lukiodiplomista lisäpisteitä hakutilanteessa.
LIIKUNTA
Liikunnanopetuksen tehtävänä on opettaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja tietoja, joiden avulla hän
pystyy ylläpitämään ja kehittämään fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyään sekä
hyvinvointiaan.
SUORITUSJÄRJESTYS: Liikuntakurssit voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa.
ARVIOINTI: Liikunnan arviointi koostuu sekä fyysisen toimintakyvyn että sosiaalisen ja psyykkisen
toimintakyvyn opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta. Fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei
käytetä arvioinnin perusteena. Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon opiskelijan
terveydentila ja erityistarpeet.
PAKOLLISET KURSSIT
LI01: Energiaa liikunnasta
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten
ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön
mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen.
LI02: Aktiivinen elämäntapa
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä
kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan
arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat
saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
LI03: Terveyttä liikkuen
Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin
tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien
seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta.
Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.
LI04: Yhdessä liikkuen
Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Kurssin sisältönä on
vanhojen tansseissa esitettävien tanssien harjoittelu sekä paritanssien kokeilu.
LI05: Hyvinvointia liikkuen
Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin
tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten
liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen
pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia.
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SOVELTAVA KURSSI
LILD06: Lukion liikuntadiplomi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja
harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikunnan lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija pohtii
monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään,
liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään. Kurssin keskeisiä
sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen.
Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen,
harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin
muodostamasta kokonaisuudesta.
Diplomiin osallistuminen edellyttää vähintään 5 kurssin suorittamista lukion aikana. Kurssista saa
erillisen todistuksen, jossa arviointi on 1-5.
TERVEYSTIETO
Terveystiedossa pyritään kehittämään opiskelijan tietoja ja taitoja fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Terveystietoa ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaville järjestetään pienimuotoinen preppaustilaisuus.
SUORITUSJÄRJESTYS: Terveystietokurssit voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa.
ARVIOINTI: Arviointi perustuu opiskelijan kirjalliseen kokeeseen, tuntiaktiivisuuteen, harjoitustehtäviin ja osallistumiseen ryhmissä ja pareittain tehtäviin harjoituksiin.
PAKOLLINEN KURSSI
TE01: Terveyden perusteet
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 yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden
käsittely.
Keskeiset sisällöt:

fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky: terveyttä edistävä liikunta
ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo, seksuaaliterveys, opiskeluhyvinvointi

omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu

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

kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit

terveyttä, terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
TE02: Ihminen, ympäristö ja terveys
Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän
ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn.
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Keskeiset sisällöt:

perimän, luonnonympäristöjen ja rakennetun ympäristön sekä psykososiaalisen ympäristön ja
yhteisöjen terveysvaikutukset

terveys ja elämänkulku, kuolema osana elämänkulkua

ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki

seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys

mielenterveyttä suojaavat ja kuormittavat tekijät

erilaiset kriisit ja niiden kohtaaminen

työhyvinvointi ja ergonomia

turvallisuus ja väkivallan ehkäisy

media- ja kulttuuriympäristön ja terveysviestinnän merkitys ja kriittinen tulkinta
TE03: Terveyttä tutkimassa
Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia
hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden kriittiseen arviointiin
ja pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti.
Keskeiset sisällöt:

yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, terveyskäsitysten ja teknologian kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen

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

terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maailmalla, terveyserojen kaventaminen

terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen

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

globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen
OPINTO-OHJAUS
Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa suunnittelemaan omaa opinto-ohjelmaansa koko lukion ajan, tukee opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa ja auttaa häntä tekemään suunnitelmia koulutusta ja
elämänuraa koskevissa valinnoissa. Tavoitteena on kehittää opiskelijan yksilöllisiä opiskelun taitoja
ja menetelmiä sekä edistää hänen opiskeluvalmiuksiaan lukio-opiskelussa. Lisäksi opintoohjauksella pyritään huolehtimaan siitä, että opiskelija saa riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään sekä kohti täysivaltaista ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä.
PAKOLLISET KURSSIT
OP01: Minä opiskelijana
Tavoitteena on perehdyttää uudet opiskelijat lukion käytänteisiin, opintojen rakenteeseen ja yotutkintoon. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään säännöllisesti.
Vahvistetaan opiskelijan itsetuntemusta ja oppimaan oppimisen taitoja ja lisätään hänen tietojaan
jatkokoulutusmahdollisuuksista. Toteutetaan koko lukion ajan luokkamuotoisena opetuksena, vierailuina ja henkilökohtaisena ja/tai pienryhmäohjauksena.
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OP02: Jatko-opinnot ja työelämä
Kurssi auttaa opiskelijaa hahmottamaan lukio-opiskelun päättämiseen ja ylioppilaskirjoitusten suorittamiseen liittyvät asiat ja velvoitteet. Opiskelija laatii yo-kirjoitussuunnitelman. Tavoitteena on
syventää opiskelijan tietämystä jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä, jotta hän pystyy laatimaan jatko-opintosuunnitelman. Toteutetaan toisena lukiovuotena luokkamuotoisena opetuksena, vierailuina, henkilökohtaisena ja/tai pienryhmäohjauksena.
SOVELTAVA KURSSI
OP03: Työharjoittelu
Työharjoittelukurssin tavoitteena on tutustuttaa ja ohjata opiskelijaa lukioaikanaan työelämään,
työnhakuun, työssä oppimiseen ja itsensä arvioimiseen työntekijänä. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan. Ennen harjoittelua hän laatii harjoittelun tavoitteet ja toimintasuunnitelman. Opiskelija
tekee käytännön työharjoittelun vapaa-aikanaan vähintään 30 tunnin laajuisena. Harjoittelusta
opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa ja laatii lopuksi raportin.
Kurssi voidaan tehdä 1. tai 2. lukiovuoden aikana. Ennen kurssin aloitusta otettava yhteys opintoohjaajaan.
SOVELTAVAT KURSSIT
TAITEIDEN VÄLISET KURSSIT
Taiteiden välisillä kursseilla integroidaan eri taiteenaloja, esimerkiksi musiikkia, kirjallisuutta, kuvataidetta, tanssia ja näyttämöilmaisua. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa eri taiteenaloja yhdistävä kokonaisuus koulun tilaisuuksiin. Kursseihin voidaan yhdistää myös kulttuuri- tai teatteriretki.
ARVIOINTI: Opiskelijoille annetaan kurssilla kannustavaa, monipuolista ja ohjaavaa palautetta. Taiteiden välisen kurssin arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa
oppimisprosessin vaiheissa. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Opiskelijoille annetaan palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden,
materiaalien ja teknologioiden käytöstä.
Kursseista annetaan suoritusmerkintä.
TA1 (IT1): Monitaiteellinen musiikkiprojekti
Kurssi tarjoaa opiskelijalle tilaisuuksia kehittää ilmaisutaitojaan sekä musiikillista ja muuta taiteellista luovaa ajatteluaan taiteidenvälisessä työskentelyssä ja yhteistyössä muiden kanssa. Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelija soveltaa ja yhdistää aiemmin hankkimaansa kulttuurista, musiikillista ja muuta taiteellista osaamista.. Oppimisprosessin aikana opiskelija arvioi työskentelyään ja oppii toimimaan kokonaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla. Kokonaisuuden toteutuksessa voi käyttää myös kehittyvän teknologian tarjoamia taiteellisen ilmaisun keinoja.
TA3 (IT3): Taidetta kaikilla aisteilla
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan ja arvioimaan eri taiteenalojen ajankohtaisia
toimintatapoja ja ilmiöitä. Kurssilla tarkastellaan taiteiden ja kulttuurien suhdetta sekä taiteen merkityksiä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Opiskelijoille merkityksellisiä teemoja ja
aihepiirejä tutkitaan eri taiteenalojen keinoin ja niitä yhdistellen. Kurssi toteutetaan vähintään kahden taiteenalan välisenä kokonaisuutena. Kurssin keskeisiä sisältöjä voidaan valita myös aihekokonaisuuksista.
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OPISKELIJAKUNTA
Lukiossa toimii opiskelijakunta, johon kaikki opiskelijat kuuluvat. Eri vuosikursseilta valitaan vuosittain yleiskokouksessa jäsenet opiskelijakunnan hallitukseen. Samassa kokouksessa pidetään hallituksen puheenjohtajavaali. Opiskelijakunnan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,
sihteerin ja rahastonhoitajan sekä edustajat muihin erillistehtäviin. Opettajakunnasta valitaan opiskelijakunnan ohjaava opettaja tai opettajat.
Opiskelijakunnan hallituksen tehtävät:

antaa lausuntoja opiskeluun ja ympäristöviihtyvyyteen liittyvissä asioissa

opastaa lukioon tulleita uusia opiskelijoita

on mukana ykkösten ryhmäyttämisiltapäivässä

suunnittelee erilaisia teemapäiviä koko koululle

laatii 1. ja 2. vuoden opiskelijoille kyselyn ja esittelee kyselyn tulokset myös koko koululle
yOPK1: Opiskelijakunta 1
TAVOITTEET: Opiskelijakunnan jäsen kouluttautuu hoitamaan jotain ennalta sovittua opiskelijakunnan toimintaan kuuluvaa tehtävää. Kurssimerkinnän saaminen edellyttää oman vastuualueen tunnollista hoitamista, osallistumista opiskelijakunnan hallituksen pitämiin kokouksiin ja teemapäivien
ja koulun juhlien järjestämistä.
ARVIOINTI: Kurssista saa suoritusmerkinnän sekä erillisen todistuksen.
yOPK2: Opiskelijakunta 2
TAVOITTEET: Opiskelijan tulee huolehtia ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kouluttamisesta opiskelijakunnan tehtäviin (yleiset tehtävät ja vastuualueet). Kurssimerkinnän saaminen edellyttää
opiskelijakunnan yleisten tehtävien hoitamista, osallistumista opiskelijakunnan hallituksen pitämiin
kokouksiin ja teemapäivien ja koulun juhlien järjestämistä.
ARVIOINTI: Kurssista saa suoritusmerkinnän sekä todistuksen täyttämällä erillisen anomuksen.
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
TVT1: Tieto- ja viestintätekniikka
Kurssi toteutetaan usean oppiaineen välisenä yhteistyönä. Kurssin tavoitteena on selvittää lukion
aloittavien tietotekniset valmiudet sekä kerrata ja syventää koulussa tarvittavien tietokoneohjelmien opiskelukäyttöä. Kurssilla käytetään omia kannettavia tietokoneita ja harjoitellaan esim. tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa ja esitysgrafiikkaa sekä tutustutaan opiskelussa ja sähköisessä ylioppilaskokeessa käytettäviin ohjelmiin.
ARVIOINTI: Kurssista annetaan suoritusmerkintä.
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URHEILUVALMENNUS
yUV1-20: Urheiluvalmennus
Kuortaneen lukion lajeja ovat jalkapallo, jääkiekko, lentopallo, pesäpallo, keilailu, paini, yleisurheilu,
ja muut yksilölajit. Urheiluvalmennus perustuu kiinteään yhteistyöhön urheiluopiston valmennuskeskuksen ja ao. lajiliittojen kanssa. Harjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti eri lajien osalta urheiluopiston tiloissa.
Urheilulukiolaisen työjärjestykseen sisältyy 8 tuntia viikossa oman lajin harjoittelua lajiryhmissä.
Lajiryhmiä ovat paini, keilailu, pikajuoksut, kestävyyslajit, hypyt, heitot, pesäpallo, lentopallo ja jääkiekko. Kullakin lajiryhmällä on oma valmentaja, joka seuraa ja ohjaa harjoittelua.
ARVIOINTI: Urheiluvalmennuksessa opiskelijan opiskelemat kurssit arvioidaan neljän kurssin ryhmissä numeroarvosanalla 4 - 10. Opiskelijaa ohjataan arvioimaan säännöllisesti edistymistään asetetuissa tavoitteissa. Näitä tavoitteita ovat muun muassa:
- laji- ja yleistaidoissa kehittyminen
- fyysisissä ominaisuuksissa kehittyminen
- psyykkisissä taidoissa kehittyminen
- ryhmässä toimiminen ja yhteistyötaidot
- urheilullinen elämäntapa
- aktiivisuus ja motivaatio urheiluvalmennukseen osallistumisessa
- henkilökohtaisen opiskelu- ja valmennussuunnitelman toteuttaminen.
VALMENNUSOPPI

yVO1: Valmennusoppi
TAVOITTEET: Kurssilla perehdytään ihmiskehon rakenteeseen ja fysiologisiin toimintoihin urheilijan
ja aktiivikuntoilijan näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan erilaisten sairauksien ja elintapojen vaikutusta urheilu- ja liikuntasuorituksiin. Kurssilla perehdytään myös eri liikuntalajien valmennukseen ja
harjoitteluun. Kurssi on hyödyllinen erityisesti urheilijoille ja säännöllisesti liikuntaa harrastaville
sekä terveys- ja liikunta-alalle hakeutuville opiskelijoille.
KURSSI ARVIOINTI: Harjoitusten ja kirjallisen työn lisäksi aktiivinen osallistuminen tunneille
Kurssista saa suoritusmerkinnän.
TEEMAOPINNOT
ARVIOINTI: Kursseista annetaan suoritusmerkintä.
TO01: Monitieteinen ajattelu
TAVOITTEET: Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laajaalaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen
välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen. Kurssin
keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta. Kurssi voidaan toteuttaa osittain monimuoto-opetuksena ja siihen voi sisältyä retki soveltuviin tiede- ja kulttuurikohteisiin.
66

Retkellä Suomessa: Kurssi tarjoaa mahdollisuuden kokea, nähdä sekä oppia kulttuurihistoriallisia
asioita, ilmiöitä ja paikkoja eri oppiaineiden näkökulmasta. Opiskelijat perehtyvät etukäteen valitsemiinsa kohteisiin ja organisoivat retken. Kohde valikoituu vuosittain.
TO02: Tutkiva työskentely teknologialla
TAVOITTEET: Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin
liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys
kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin. Mahdollisia
aiheita luonnontieteistä:
- Ilmastonmuutos maantieteen ja fysiikan näkökulmasta
- ravintokemia (ravintoaineet, saantisuositukset ja terveysvaikutukset, kulutustavat ja elintarvikelainsäädäntö soveltuvin osin, molekyyligastronomia)
- ihmiselimistön toiminta (biofysiikka, biokemia)
- sääilmiöt ja niiden seuranta
- urheilutestaaminen
Opiskelija voi valita aiheen oman mielenkiinnon mukaan, esim. oman harrastuksen tai urheilulajin
alalta siten, että aihe liittyy vähintään kahteen oppiaineeseen. Kurssi on mahdollista suorittaa itsenäisesti ohjaavan opettajan johdolla. Kurssia ei suositella suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuotena.
TO03: Osaaminen arjessa
TAVOITTEET: Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan
kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja
tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän
välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen.
Anna Hyvän Kiertää: Kurssilla tutustutaan erilaisiin vapaaehtoistoimintaan teoriassa ja käytännössä, esim. osallistumalla eri järjestöjen, kuten MLL, työtehtäviin ja tempauksiin. Kurssilla opimme
työn kautta toimimaan oikein toisia ihmisiä kunnioittaen. Tee itsellesi ja toisille hyvä mieli!
Kurssi toteutetaan hajautetusti lukuvuoden aikana.
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ABIN OPAS
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ABIN OPAS 2019 – 20
OHJEITA ABITURIENTILLE
1. YLEISTÄ
Ylioppilastutkinto on II asteen yleissivistävän koulutuksen päättötutkinto, joka tuottaa jatkoopintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Vastaava tutkinto on jossain muodossa käytössä liki
kaikissa Euroopan maissa Ruotsia lukuun ottamatta. Yo-pohjaiseen ammatilliseen koulutukseen
kelpoisuuden tuottaa hyväksytty lukion päättötodistus, josta tarkemmin abi-infon loppupuolella.
Ylioppilastutkinto on alkujaan 1800-luvun loppupuolella kehitetty kypsyyskokeeksi, jolla valikoitiin
opiskelijoita Helsingin yliopistoon. Edelleen ylioppilastutkinnon ja sen eri kokeiden luonteessa
korostuu kypsyyden mittaaminen. Luonnollisesti abiturienttien oletetaan kouluyhteisössään
osoittavan samaa kypsyyttä ja esimerkillisyyttä nuoremmille opiskelijoille kaikessa toiminnassaan.
Ylioppilastutkinnosta löytyy tietoja Internetistä osoitteesta: http://www.ylioppilastutkinto.fi/
2. KOKEEN JÄRJESTÄJÄ JA TOIMEENPANO
Ylioppilastutkinto
on
standardoitu
valtakunnallinen
koe,
jonka
järjestää
Ylioppilastutkintolautakunta (YTL). Kokeen järjestämistä ja YTL:n toimintaa säädellään ns.
ylioppilastutkinto-asetuksella. YTL itse antaa tarkempia ohjeita kokeen toimeenpanosta. Koulun
roolina on olla ainoastaan kokeen toimeenpanijana YTL:n alaisuudessa. Kokeen toimeenpanosta
koulussa vastaa rehtori. Kokeiden järjestämisestä, vastauksien tarkistamisesta ja todistusten
antamisesta aiheutuvat kustannukset YTL rahoittaa tutkintomaksulla ja koekohtaisilla koemaksuilla,
jotka kerätään ennen kokeiden alkua.
Tärkeimmät koetta standardoivat tekijät ovat vastausaika, kysymykset ja menettelytavat, joiden
tulee olla kaikille abiturienteille samat. Yhtäläisyyden takaamiseksi menettelytavat ovat
yksityiskohtaiset ja varsin ehdottomat.
YTL ylläpitää ns. ylioppilastutkintorekisteriä, josta se saa luovuttaa virkakäyttöön ammatillisten
oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijavalintaa varten
tarpeelliset nimitiedot
henkilötunnuksineen sekä tiedot henkilöiden arvosanoista ja pisteistä sekä tiedon lehdistölle
uusista ylioppilaista. Muutoin henkilötietojen luovuttamisesta on voimassa, mitä yleisten asiakirjain
julkisuudesta annetun lain 18 pykälässä on säädetty (mm. kokeiden arvosanoja ei voida ilmoittaa
yo-juhlassa ilman ao. henkilön suostumusta).
3. ABIVUODEN AIKATAULU
Ylioppilastutkinnon voi suorittaa hajautetusti kolmena perättäisenä tutkintokertana. Alla oleva
karkea aikataulu perustuu kevään kirjoituksiin. Syksyllä kirjoittamiseen liittyvät poikkeavat
menettelytavat tai ajankohdat on todettu ko. asian kohdalla jäljempänä oppaassa.
vko 45 - 46

Rehtorin abi-infot. TARKISTA Wilmasta!

21.11.2019

Sitova kirjallinen ilmoittautuminen kevään ylioppilaskirjoituksiin. Lomake
täytettävä huolellisesti Wilmassa ja palautettava tuloste henkilökohtaisesti
rehtorille/opolle. Ilmoittautuminen on vasta sen jälkeen pätevä.
69

Tammi-helmikuu

Kirjallinen ilmoittautuminen ennen kirjoituksia pidettäviin suullisiin
kuulusteluihin osassa niitä aineita, joita tulee kirjoittamaan ko. keväänä.

17.1.2020

Ylioppilastutkintomaksujen maksupäivä. Lasku jaetaan koulussa tai lähetetään
kotiin ennen eräpäivää.

vk 5-6

Viimeinen koeviikko, oppimäärä täyttyy. Neljännen jakson alussa työskentely
erillisen ohjelman mukaan (preliminäärejä, kuunteluharjoituksia jne.). Abien
viimeinen varsinainen koulupäivä on to 13.2.2020.

vko 7

Kevään yo-kirjoitusinfo kaikille kirjoittajille.

13.2.2020

Penkkarit & jaksotodistus.

Helmi-maaliskuu

Suulliset kuulustelut, valmistautumista kirjoituksiin.

10.3.2020

Abitodistukset (äidinkielen yo-kokeen jälkeen tai koululta)

10.3. – 26.3.2020

Ylioppilaskirjoitukset.

12.4.2020

Ilmoitusaika päättyy numero-/suoritusmerkinnästä

vko 20

Yo-kirjoitusten tulokset viimeistään koululla/tulokset näkyvät Wilmassa.

30.5.2020 lauantai

Yo-juhla klo 12.00. Harjoitukset edellisenä päivän iltana klo 18.00.

Kesäkuu

Ilmoittautuminen syksyn kirjoituksiin ensimmäistä kertaa kirjoittavat pe
22.5., muut ti 2.6. mennessä Wilmaan/rehtorille/opolle. Syksyn yotutkintomaksujen suorittaminen koulun tilille torstaina 31.7.2020 mennessä.
Lasku lähetetään kotiin ennen eräpäivää.

4. YLIOPPILASTUTKINTO ASETUKSEN MUKAAN
4.1. Yleistä
Ylioppilastutkinto järjestetään 2 kertaa vuodessa. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa enintään
kolmena perättäisenä tutkintokertana (esim. syksyn 2019 – syksyn 2020 välisenä aikana).
Ylioppilastutkintoon tulee sisältyä neljä pakollista koetta. Siihen voi lisäksi sisältyä useampia
ylimääräisiä kokeita. Kokelas voi valita lukio-opintojensa laajuudesta riippumatta kahden eri
vaikeustason mukaisen kokeen välillä matematiikassa, ruotsissa ja vieraissa kielissä (meillä
englanti).
Kuitenkin vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa on suoritettava vaativampi koe. Kokeen
pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi muuttaa tutkinnon kuluessa.
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Ylioppilastutkinnon rakenne on seuraava:
Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta.
Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta
pakollista koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe,
vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe.
Pakollinen koe:
1) Äidinkieli
Pakolliset tai ylimääräiset kokeet:
2) Ruotsi, toinen kotimainen kieli
3) Englanti
4) Matematiikka
5) Reaali
Ylimääräiset kokeet:
6) Vieras kieli

A-taso tai B-taso
A-taso tai C-taso
A-taso (pitkä) tai B-taso (lyhyt)

A-taso tai C-taso (SA, RA)

Ylioppilastutkintotodistukseen voi sisältyä vain yksi saman aineen koe. Hyväksytyn kokeen saa uusia
niin monta kertaa kuin haluaa.
Hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran yhteydessä. Jollei hylättyä
koetta saada tässä ajassa hyväksytysti suoritetuksi, on ylioppilastutkinnon kaikki kokeet uusittava.
Ylioppilastutkintotodistukseen merkitään paras suoritus useammin suoritetuista kokeista. Muista
annetaan erillinen todistus. Ylioppilastutkintoon sisällytetään niiden kokeiden arvosanat, jotka on
suoritettu viimeistään sinä tutkintokertana, kun kokelas kirjoittaa hyväksytysti viimeisen (=
neljännen) pakollisen kokeensa. Sen jälkeen suoritetuista ylimääräisistä kokeista annetaan erillinen
todistus.
Ylioppilaskokeiden arvosanat, lyhenteet ja niitä vastaavat pistemäärät ovat seuraavat:
laudatur (L)
7
eximia cum laude approbatur (E)
6
magna cum laude approbatur (M) 5
cum laude approbatur (C)
4
lubenter approbatur (B)
3
approbatur (A)
2
improbatur (I) (= hylätty).
0
Laudatur arvosanoja tullaan antamaan 5 %:lle vastaajista. Yleisarvosanan käytöstä on luovuttu.
Matematiikan kokeessa ja reaaliaineiden kokeissa merkitään kokelaan saama pistemäärä ja kokeen
maksimipistemäärä (esim. 38/60).
4.2. Osallistumisoikeus
Ylioppilastutkintoon voi ilmoittautua, kun on suorittanut kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit
ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan. Vieraassa lyhyessä kielessä vaaditaan vähintään
kolme lukiokurssia tätä kieltä.
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4.3. Hyväksytty ylioppilastutkinto
Hyväksytyssä ylioppilastutkinnossa on oltava neljä hyväksytysti suoritettua pakollista koetta
(poikkeus kompensaatio).
Ylioppilastutkintotodistukseen merkitään arvosanat hyväksytysti suoritetuista kokeista. Jos kokelas
on uusinut kokeen ennen tutkintotodistuksen antamista, merkitään todistukseen kokelaan
saamista arvosanoista parempi. Milloin hylätty koe ei estä tutkintotodistuksen antamista ( ks.
kompensaatio jäljempänä) ja kokelas tämän menettelyn hyväksyy, merkitään hylätty suoritus
todistukseen.
Ylimääräisissä kokeissa saadut hylätyt arvosanat eivät estä tutkinnon hyväksytyksi tulemista, eikä
niistä tule merkintää ylioppilastutkintotodistukseen.
Ylioppilastutkintotodistuksen
päättötodistuksen.

saamisen

edellytys

on,

että

kokelas

saa

myös

lukion

4.4. Kompensaatio
Yhdessä pakollisessa kokeessa saatu hylätty arvosana voidaan kompensoida muiden kokeiden
hyväksytyillä suorituksilla. Kustakin hyväksytysti suoritetusta kokeesta saa arvosanasta riippuen
7:stä 2:een kompensaatiopistettä. Hylätyt kokeet jaetaan 4:än luokkaan. Hylätyt arvosanat ja
niiden kompensointiin vaadittavat pistemäärät ovat seuraavat:
i+
i
ii=

12 p
14 p
16 p
18 p.

Kompensaatio tehdään automaattisesti. Kompensaatiosta kieltäytyminen on kokelaan erikseen
kirjallisesti ilmoitettava rehtorille huhtikuun (syksyllä syyskuun) loppuun mennessä.
4.5. Koulukohtaisia suosituksia
Jos suoritat tutkinnon hajautetusti, jätä viimeiseen kirjoituskertaan (toinen tai kolmas
kirjoituskerta) ainakin yksi pakollinen koe. Tällöin ylioppilastutkintotodistukseen merkitään kaikki
suorittamasi kokeet.
Harkitse tarkkaan, mihin kokeeseen pystyt täysipainoisesti valmistautumaan normaalia aiemmin.
Alimmalla mahdollisella kurssimäärällä (aineen pakolliset kurssit) ei tosiasiallisesti ole mahdollista
yltää hyviin suorituksiin. Muista, että yhtäaikainen opiskelu koulussa vaikeuttaa kirjoituksiin
valmistautumista aiemmin. Koetuloksilla on myös oleellista painoarvoa jatko-opintoihin pyrkiessä,
joten kiirehtimisestä tulosten kustannuksella on sinulle haittaa tulevaisuudessa.
Jos aiot poiketa kokeen valinnassa siitä tasosta, jonka mukaista oppimäärää olet lukenut, keskustele
asiasta hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista opettajasi kanssa. Mahdollisuus koskee lähinnä pitkän
matematiikan opiskelijoita, sillä heillä on mahdollisuus suorittaa vaadittava yksi vaativampi koe joko
matematiikasta tai englannista. VALINTAPÄÄTÖS JA VASTUU SIITÄ ON KOKELAALLA ITSELLÄÄN.
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4.6. Kokeen tason muuttaminen
Hyväksytyn kokeen tasoa ei voi muuttaa tutkinnon ollessa kesken. Ts. esimerkiksi hyväksytyn lyhyen
matematiikan kokeen jälkeen ei voi ilmoittautua kirjoittamaan laajan matematiikan koetta.
Tutkinnon valmistumisen jälkeen voi ilmoittautua kirjoittamaan hyväksytyn aineen eri tasoista
koetta.
Hylätyn pakollisen kokeen uusija voi samassa aineessa vaihtaa kokeen vaativuudeltaan toiseen
kokeeseen. Tämä katsotaan kyseisen hylätyn kokeen uusimiseksi.
4.7. Ilmoittautuminen kirjoituksiin
Ilmoittautuminen kirjoituksiin tehdään Wilmassa. Täytä lomake huolellisesti ja palauta tuloste
henkilökohtaisesti rehtorille tai opolle. Allekirjoita lomake kuulakärkikynällä ja muista päiväys.
Ilmoittautuminen tulee tehdä kevään kirjoituksiin 23.11. mennessä ja syksyn kirjoituksiin 5.6.
mennessä. Ilmoittautumislomake säilytetään kansliassa 2 vuotta. Kirjaa ilmoittautumistietosi
itsellesi ylös ja säilytä ne niin kauan, kun saat tutkinnon valmiiksi.
Huomioi, että ilmoittautuminen on
1) sitova ja
2) ilmoittautumalla käytät ensimmäisen mahdollisuuden osallistua ylioppilastutkintokokeeseen ja
3) sitoudut maksamaan perus- ja koemaksut ilmoittamiesi kokeiden osalta (vuonna 2018 perusmaksu on 14
€ ja koemaksu 28 €/koe) ja
4) olet varma, että tulet suorittamaan vaadittavat 75 kurssia hyväksytysti sisältäen pakolliset kurssit
ennen kirjoituksia
5) HAJAUTTAJAT: tulet suorittamaan vaadittavat pakolliset kurssit niissä aineissa, joihin ilmoittaudut,
ennen kirjallista koetta.
Ilmoittautumisen peruuttamista voi anoa YTL:lta 23.11. jälkeen vain erityisen syyn perusteella.
5. SUULLISET KUULUSTELUT ELI TENTIT
Lukioasetus 8 § :
Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Kesken lukion
oppimäärän suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus, johon merkitään arvostelu
suoritetuista opinnoista. Yhden tai useamman aineen oppimäärän suorittaneelle annetaan todistus
oppimäärän suorittamisesta.
Päättö- ja erotodistukseen sekä yhden tai useamman aineen suorittamisesta annettavaan
todistukseen sovelletaan mitä 6 §:ssä säädetään.
Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa
saamaansa arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan
korottamiseen.
Opetushallitus voi antaa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä säädetyistä asioista.
Keväällä kirjoittaville kuulustelut pidetään 3. jakson päättymisen ja kevään kirjoitusten välisenä
aikana. Syksyn kirjoittajille kuulustelut pidetään kirjoituksia edeltävän kahden viikon aikana.
Kuulusteluilla on kaksi tehtävää:
1) valmistaa kokelasta yo-kokeeseen sekä
2) mahdollistaa opiskelijalle oppimäärän arvosanan korottaminen.
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Kuulustelun arvostelee yleensä se opettaja, joka on arvostellut opiskelijan viimeiseksi suorittaman
kurssin. Kuulustelun perusteella ei voi laskea aineen arvosanaa. Hyväksyttyä kuulustelua ei voi
uusia. Kuulustelut eivät enää ole pakollisia, mutta käytännössä suositeltavia. Kuulustelu koskee
koko opiskeltua oppimäärää. Opettaja voi painottaa oppimäärän eri osia haluamallaan tavalla, josta
on ilmoitettava kokelaille etukäteen. Opettajan tulee ilmoittaa kuulustelun arvosana viimeistään
kolmantena kuulustelun jälkeisenä päivänä. Hylätty kuulustelu voidaan suorittaa uudestaan,
hyväksyttyä ei.
Hajauttajat voivat osallistua suulliseen kuulusteluun ainoastaan yhden kerran. Tällöin määräytyy
viimeistään oppiaineen oppimäärän arvosana. Vaikka opiskelija suorittaisikin vielä lisäkursseja, ne
vaikuttavat ainoastaan oppimäärän laajuuteen.
Ehdotuksen kevään kuulusteluaikataulusta laativat opiskelijat rehtorin nimeämien kokelaiden
johdolla. Ensimmäinen kuulustelupäivä saa olla aikaisintaan neljäntenä päivänä koulun päättymisen
jälkeen. Viimeisen kuulustelun ja yo-kokeiden alkamisen väliin olisi jäätävä vähintään yksi arkipäivä.
Kokelaalla ei saa olla kuulusteluja peräkkäisinä päivinä. Kuulustelut ajoittuvat yleensä iltapäiviin,
koska opettajilla on opetusta koulupäivien aikana sekä luokat ovat varattuja lukion oppitunteihin.
Kuulustelut kestävät yhteensä enintään 3 h. Kielissä kuulustelu voi sisältää kirjallisen ja suullisen
osan, jotka voidaan pitää eri päivinä, mikäli kuulusteluaikataulu sen mahdollistaa.
Suullisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan kansliasta saatavalla lomakkeella. Ilmoittautuminen ennen
kevään kirjoituksia pidettäviin kuulusteluihin tulee jättää rehtorille 4. jakson alussa ja ennen syksyn
kirjoituksia pidettäviin kuulusteluihin 1. jakson alussa. Mahdollisuudesta ilmoittautua muina
ajankohtina järjestettäviin kuulusteluihin ilmoitetaan erikseen.
6. PRELIMINÄÄREISTÄ
Lukio-opiskelun päämääränä on saavuttaa lukion päättötodistus, joka antaa useisiin oppilaitoksiin
suoraan jatko-opintokelpoisuuden. Lukio-opiskelun päätteeksi oppilas voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinto on kypsyyskoe. Ylioppilastutkintoon osallistutaan, kun oppimäärän kurssit
on opiskeltu ja suoritettu.
Ylioppilastutkintoon valmistaudutaan huolella. Ensin siis opiskellaan kurssit. Seuraavaksi osallistutaan mahdollisesti preliminääriin. Suullisessa kuulustelussa voidaan harjoitella myöskin koko oppimäärän hallintaa ja tällöin on mahdollisuus korottaa koko oppimäärän arvosanaa.
Preliminääri on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmistuvalle kokelaalle harjoitustilanteeksi.
Preliminäärejä järjestetään ennen kevään kirjoituksia muutamissa aineissa.
Opiskelijan opiskelujen kokonaisvaltainen ja pitkäjännitteinen suunnittelu on entistä tärkeämpää.
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
7. SÄHKÖISET KOKEET
Keväästä 2019 lähtien kaikki yo-kokeet suoritetaan sähköisinä. Opiskelijalla on oltava kokeessa oma
kannettava tietokone, langallinen hiiri ja kuulokkeet. Koululla on ainoastaan joitakin varakoneita
häiriötilanteita varten. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että osaa käynnistää tietokoneensa muistitikulta Abitti-järjestelmään.
Kokeissa käytetään YTL:n Abitti-käyttöjärjestelmää. Suljetussa ympäristössä ei ole internetyhteyttä. Tietokone käynnistetään usb-tikulta (saa koululta). Koe tehdään selaimessa
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(vrt. Abitti-kokeet). Lisäksi käytössä on ohjelmia, esimerkiksi tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, laskin. Kokeissa voi olla materiaalina esimerkiksi artikkelitietokantoja ja tekstejä, visuaalista aineistoa
(kaaviot, kuvat, kartat), audiovisuaalista aineistoa (video, animaatio, simulaatio, ääni), numeerista
aineistoa (taulukot, tilastot, mittaustulokset). Kielikokeissakin on vain yksi koepäivä.
Sähköistä koejärjestelmää, Abittia, harjoitellaan kurssikokeiden yhteydessä. Saat myös itse lisätietoa Ylioppilastutkinto-, Abitti-ja Digabi-sivustoilta. Tutustu eri oppiaineiden esimerkkitehtäviin ja
lue opiskelijan ohjeet sähköisiin koetilaisuuksiin.
8. YLEISOHJEET KIRJOITUSTILANTEESTA
8.1. Saapuminen kokeeseen
Kokeissa on oltava paikalla kirjoitustilan edessä viimeistään klo 08.00. Pyrimme olemaan salissa
valmiina hyvissä ajoin ennen kokeen alkua. Kokeet alkavat klo 09.00.
Reaalin ja matematiikan vastauksissa tarvittavat laskimet ja taulukot on jätettävä tarkistettavaksi
ao. aineen opettajille edellisenä päivänä klo 12.00 mennessä nimellä varustettuna - nimi selvästi
maalarinteipillä taulukon ja laskimen kanteen.
Kokeeseen osallistuvalla pitää olla mukana tietokone, kuulokkeet ja langallinen hiiri. Muita
elektronisia laitteita tai kännyköitä ei saa tuoda saliin. Käy koeboottamassa laitteesi koulun
ohjeiden mukaisesti ennen yo-koetta.
Kaikki kirjoitustilaan vietävät tavarat laitetaan kirjoitustilan ulkopuolella tarjottimelle. Eväät eivät
saa olla pakkauksissa, joissa on tekstiä, eikä rapisevissa kuorissa. Ovella annetaan numerolappu,
jonka mukaiseen istumapaikkaan salissa mennään. Kokeen alussa ao. aineenopettaja kertaa
vastausohjeet. Kokeesta saa lähteä aikaisintaan klo 12.00. Koe päättyy tasan 6 tunnin kuluttua
kokeen tarkasta alkamisajankohdasta. Salista ei saa viedä pois mitään muuta kuin sinne tuotua
materiaalia (eväät ja vastausvälineet).
Kokelas vastaa itse vastausvälineistään ja tarvitsemistaan eväistä ja juomista. Varaa mukaan
riittävästi juotavaa sekä leipiä ja hedelmiä oman makusi mukaan. Tupakointi ja nuuskaaminen
päivän aikana on kielletty.
Salissa on ainakin 2 valvojaa - toinen edessä ja toinen takana. WC:ssä käydään valvojan
saattamana. Nosta käsi ylös merkiksi, jos sinulla on valvojalle asiaa tai haluat käydä WC:ssä. . Liiku
salissa rauhallisesti turhaa ääntä aiheuttamatta. Vastauspapereita ja välttämättömiä
vastausvälineitä saa valvojilta.
Menettelytapoja harjoitellaan preliminäärien yhteydessä.
8.2. Sairastuminen
Tilapäisen sairauden (esim. kuume) ilmetessä hanki välittömästi todistus lääkäriltä (yleensä
edellisenä päivänä tai samana päivänä) ja ilmoita asiasta välittömästi koulun rehtorille tai koulun
kansliaan
* rehtori 040-510 3655
* terveydenhoitaja 040-5475863
* kanslia 040-5396267
Jos sairaus estää saapumisen koululle, kirjoitus pyritään järjestämään ja valvomaan kotona. YTL
ottaa sairauden huomioon lieventävänä seikkana vain silloin, kun vaikutus on selvästi todettavissa
ja luonteeltaan tilapäinen.
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9. VILPPI
Vilpistä, vilpin yrityksestä tai tutkintojärjestyksen törkeästä rikkomisesta on seurauksena kaikkien
niiden kokeiden hylkääminen, joihin kokelas on kyseisenä tutkintokertana ilmoittautunut.
10. TARKISTUSARVOSTELU
Kokelas, joka epäilee, että arvostelussa on tapahtunut virhe, voi hakea lautakunnalta
tarkistusarvostelun toimittamista. Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on
ollut tilaisuus saada arvostelun tulos tietoonsa. Tarkistusarvosteluhakemus tehdään YTL:n
sähköisessä asiointipalvelussa yhdessä lukion rehtorin kanssa. Maksukuitti tarkistusarvostelusta on
samalla esitettävä rehtorille.
11. KOESUORITUSTEN NÄYTTÄMINEN JA KOPION ANTAMINEN KOESUORITUKSESTA
Kokelaan, joka haluaa tutustua koesuoritukseensa ja siihen tehtyihin arvostelumerkintöihin, tulee
esittää pyyntö lautakunnalle joko puhelimitse tai kirjeitse. Koesuoritukseensa voi tutustua
lautakunnan kansliassa tai siitä voi tilata kopion. Kopio lähetetään postiennakolla.
12. YLIOPPILASKIRJOITUSTEN TULOKSET
Ylioppilaskirjoitusten tulokset kerrotaan vain kokelaalle. Tulokset saa Wilmasta. Kirjallisena tulokset
saa noutamalla koululta. Tuloksiin ja tehtäväkohtaisiin pisteisiin voi tutustua myös omassa Wilmaohjelmassa kohdassa Lomakkeet.
13. YLIOPPILASTUTKINNON VIERASKIELISET TODISTUKSET
Ylioppilastutkinnon todistuksen antaa YTL, ei Kuortaneen lukio. Alkuperäisen kadonneen
todistuksen
jäljennöstä
tulee
pyytää
ylioppilastutkintolautakunnalta
(os.
Ylioppilastutkintolautakunta, Suvilahdenkatu 10 B, 00580 Helsinki (PL 50, 00581 Helsinki), puh 0295
Vieraskielisiä
jäljennöksiä
338 200,
lautakunta@ylioppilastutkinto.fi).
ylioppilastutkintotodistuksesta oikeutettuja ovat antamaan auktorisoidut kielenkääntäjät.
14. LUKIHÄIRIÖ JA ERITYISJÄRJESTELYT
Lausunnot toimitetaan lautakunnalle ilmoittautumistietojen yhteydessä jokaista tutkintokertaa
varten erikseen. Lukilausunnon tulee olla laadittu ennen kuin kokelas osallistuu ensimmäisen
kerran hajautettuun tutkintoon. Lausunto, joka on kirjoitettu lautakunnan laatimaan
lomakkeeseen, on oltava koulutuksen saaneelta erityisopettajalta, asiaan perehtyneeltä
psykologilta tai lääkäriltä.
15. LOPUKSI
Ainekohtaisia ylioppilaskokeeseen valmistumisohjeita antavat ao. aineiden opettajat. Mikäli et
osallistu juuri ennen kirjoituksia kirjoittamasi aineen kurssille, käänny ao. aineen opettajan puoleen
hyvissä ajoin. Vastuu tarvittavien tietojen saamisesta on kokelaalla itsellään.
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YLIOPPILASKIRJOITUKSET
Syksyn 2019 ylioppilaskirjoituspäivät ovat seuraavat:
maanantai
keskiviikko
perjantai
tiistai
torstai
perjantai
tiistai
torstai

16.9.
18.9.
20.9.
24.9.
26.9.
27.9.
1.10.
3.10.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä (englanti, saksa, venäjä)
äidinkieli, lukutaidon koe
vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
toinen kotimainen kieli, ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
äidinkieli, kirjoitustaidon koe
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Kevään 2020 ylioppilaskirjoituspäivät ovat seuraavat:
tiistai
torstai
perjantai
maanantai
keskiviikko
perjantai
tiistai
torstai

10.3.
12.3.
13.3.
16.3.
18.3.
20.3.
24.3.
26.3.

äidinkieli, lukutaidon koe
äidinkieli, kirjoitustaidon koe
vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, saksa, venäjä
toinen kotimainen kieli, ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä,
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
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