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Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen määräykseen
33/011/2003: Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen
opetussuunnitelman perusteet
1. Toiminta-ajatus ja aihekokonaisuudet
Paltamon lukio on uusinta tutkimustietoa ja
osaamista hyödyntävä opinahjo, jolla on
toimivat suhteet ympäröivään yhteisöön
sekä yliopisto- ja korkeakouluverkostoon.
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen hyvät tiedot ja
taidot jatko-opintoihin ja painottaa
ajantasaisia tietoja kansainvälisyydestä,
kulttuurista ja viestinnästä. Lukio hyödyntää
osaamisensa tueksi projektityöskentelyä.

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys
Hyvinvointi ja turvallisuus
Kestävä kehitys
Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus
Teknologia ja yhteiskunta
Viestintä- ja mediaosaaminen

2. Toimintakulttuuri, opiskeluympäristö ja työtavat
Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta lukion opetus- ja kasvatustehtävästä. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki
lukion viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin
koulutyön laatu perustuu.
Lukiossa tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin yhteistyölle ja vuorovaikutukselle yhteiskunnan kanssa
sekä maailmassa tapahtuville muutoksille. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua oman työyhteisönsä
kehittämiseen mm. oppilaskuntatoiminnan kautta. (Opetussuunnitelman perusteet 3.3.)
Seuraavat asiakirjat laadittu:
Järjestyssäännöt
Kiusaamisen vastainen toimintamalli
Päihdetoimintamalli

Kriisitoimintamalli
Tasa-arvosuunnitelma
Turvallisuuskansio
Erityisen tuen suunnitelma
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3. Ohjaustyön suunnitelma
Opinto-ohjaus on palvelujärjestelmä, jonka avulla edistetään opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja sosiaalista
kypsymistä, kehitetään ura- ja elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja, edistetään koulutyön
vaikuttavuutta ja lisätään hyvinvointia koulussa. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa valinta- ja
päätöksentekotilanteissa sekä ohjata ja tukea häntä erilaisissa elämäntilanteisiin liittyvissä kysymyksissä.
Ohjauksen toteuttamiseen osallistuu koko koulussa työskentelevä opetushenkilöstö.

Työnjako ja vastuut
Rehtori
· Luo ohjaukselle sellaiset toimintamahdollisuudet, että erilaisten ohjausmenetelmien ja työnjakojen
toteuttaminen onnistuu.
· Tukee omalla toiminnallaan opinto-ohjaajan ja opettajien keskinäistä yhteistyötä ja ohjaustoiminnan
suunnittelua.
· Tiedottaa opiskelijoille säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon
suorittamista.
Opinto-ohjaaja
· Vastaa opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta
ja toteutuksesta yhteistyössä rehtorin ja ryhmänohjaajien kanssa.
· Antaa luokkamuotoista, henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta.
· Vastaa jatkokoulutus- ja ammattisuunnitelmiin liittyvistä ohjauksellisista kysymyksistä ja huolehtii siitä, että
opiskelijat oppivat käyttämään tarjolla olevia tietolähteitä ja yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja
tietopalveluita.
· Vastaa ammattikorkeakoulu- ja yliopistovierailuista.
· Vastaa neljännen vuoden opiskelijoiden ja mahdollisten aikuisopiskelijoiden ohjauksesta.
· Tekee yhteistyötä perusopetuksen, Kainuun ammattiopiston, työvoima-, koulu- ja muiden viranomaisten
kanssa.
Ryhmänohjaaja
· Vastaa ryhmänsä lähiohjauksesta ja tiedottamisesta.
· Edistää yhteisöllisyyttä.
· Perehdyttää opiskelijat lukion toimintatapoihin, työskentelymuotoihin ja järjestyssääntöihin.
· Seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä ja puuttuu erityisesti etenemisesteisiin ja heikkenevään
opintomenestykseen.
· Vastaa ryhmänohjaustuokioiden pitämisestä.
· Antaa henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta.
· Puuttuu ajoissa yhdessä rehtorin ja aineenopettajien kanssa opiskelijoiden lisääntyneisiin poissaoloihin, käyttäytymisessä tai opintomenestyksessä tapahtuviin muutoksiin ja opiskeluvaikeuksiin.
· Pitää yhteyttä huoltajiin.
· Seuraa yo-infoihin osallistumista ja yo-kirjoituksiin ilmoittautumista.
Aineenopettaja
· Ohjaa opiskelijaa opettamansa aineen opiskelussa.
· Puuttuu ajoissa yhdessä ryhmänohjaajien kanssa opiskelijoiden lisääntyneisiin poissaoloihin,
käyttäytymisessä tai opintomenestyksessä tapahtuviin muutoksiin.
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Opiskelija
· Laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, johon kirjataan suunnitelma lukio-opintojen suoritusajasta ja
sisällöstä.
· Opintojen sisältöjä ja ylioppilaskirjoituksia suunnitellessaan pohtii valintojaan suhteessa
jatkokoulutussuunnitelmiinsa.
· Seuraa oman opiskelusuunnitelmansa toteutumista ja päivittää sitä siten, että ohjaushenkilöstön on
mahdollista seurata suunnitelmassa tapahtuneita muutoksia.

4. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet
Aihekokonaisuudet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä kasvatus- ja koulutushaasteita. Samalla ne ovat ajankohtaisia arvokannanottoja. Käytännössä aihekokonaisuudet ovat lukion toimintakulttuuria jäsentäviä toimintaperiaatteita ja oppiainerajat ylittäviä, opetusta eheyttäviä painotuksia.
Lukuvuosittain valmistelemme aihekokonaisuuksista työsuunnitelmaan painopistealueiden sisällöt.
(Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, 24-29)
Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys
· Korostamme jokaisen opiskelijan vastuuta omasta opiskelustaan, opiskeluympäristöstään ja kouluyhteisöstä.
· Opiskelijat ovat mukana heitä koskevassa päätöksenteossa.
· Opiskelijoiden edustajat osallistuvat tarpeen vaatiessa opettajien kokouksiin.
· Opiskelijat arvioivat koulun toimintaa palautekyselyissä.
· Vaalivuosina järjestämme vaalipaneelin oppilaskunnan ja opettajakunnan yhteistyönä
(kunnallisvaalit ja valtakunnalliset vaalit).
· Opiskelijoita kannustetaan yrittäjyyteen.
Jokainen lukiolainen kuuluu lukion oppilaskuntaan. Oppilaskunnan tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden
yhteistoimintaa ja edistää opiskelua. Oppilaskunta järjestäytyy lukuvuosittain. Ohjausryhmät vallitsevat
edustajansa oppilaskunnan hallitukseen. Puheenjohtajan oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan.
Oppilaskunta laatii säännöt ja toimintasuunnitelman. Oppilaskunnan hallitus käyttää oppilaskunnan valtaa ja
puhevaltaa. Toiminta dokumentoidaan (pöytäkirjat, toimintakertomukset).
Oppilaskunnan hallitus nimittää oppilaskunnan edustajat erilaisiin virallisiin koulua ja opiskelua koskeviin elimiin.
Oppilaskunnan hallitus käyttää opiskelijoiden ääntä esimerkiksi vuosittaisia työaikoja ja opetussuunnitelman
asioita päätettäessä. Lain mukainen opiskelijoiden kuuleminen toteutuu välillisen demokratian mukaisesti
oppilaskunnan hallituksen tai sen nimeämien opiskelijoiden kautta. Oppilaskunnan edustajat voivat osallistua
opettajien kokouksiin. Oppilaskunnan hallitus järjestää erilaisia tapahtumia ja osallistuu markkinointiin.
Oppilaskunnan toiminnasta vastaa oppilaskunnan ohjaava opettaja.

8

Hyvinvointi ja turvallisuus
Hyvinvointia ja turvallisuutta edistämme:
·
·
·
·

Järjestämällä yhteisiä retkiä ja tapahtumia
Puuttumalla esiin tuleviin ongelmiin varhaisessa vaiheessa
Kodin ja koulun yhteistyöllä
Totuttamalla oppilaat työskentelemään yhdessä

Kestävä kehitys
Kestävän kehityksen periaatteet tulevat esille opetuksessa useimmissa eri oppiaineiden
(BI, GE, KE, FY, PS, HI, KU, TE, EN, RU) lukiokursseissa.
Kestävän kehityksen toteutuminen lukiossa edellyttää jokaiselta yhteisöön kuuluvalta asian omakohtaista
sisäistämistä ja aktiivista paneutumista toimenpiteiden noudattamisissa.
Kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamisen tehostaminen edellyttää mm. seuraavien seikkojen parantamista ja kehittämistä:
·
·
·
·
·
·
·
·

jätteiden lajittelun tehostamista, esim. asianmukaisesti merkittyjen keruuastioiden lisäämistä luokkiin
lukion tilojen ja piha-alueiden roskaantumisen välttämistä
luokkien tilojen ja kalusteiden asianmukaista käyttöä
opetusvälineiden oikeita käyttötapoja sekä kuluneiden tai rikkoutuneiden välineiden huoltoa ja korjaamista
kiinteistökulujen vähentämiseksi on mietittävä säästämiskeinoja
itse kunkin on harkittava kestävän kehityksen kannalta paras koulumatkojen kulkutapa
kouluruokailun kehittämistä, ruoantähteiden minimointia
tietoiskujen, teema- ja siivouspäivien järjestämistä

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus

·
·
·
·
·
·

Kiinnitämme huomiota hyviin tapoihin ja järjestyssääntöjen noudattamiseen.
Pidetään yllä lukion perinteitä järjestämällä mm. ylioppilasjuhlat, itsenäisyysjuhla, joulujuhla, vanhojen
tanssit, vanhojen päivän iltajuhla ja penkinpainajaiset .
Tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus käydä teatteri- ja konserttiesityksissä.
Ollaan tiiviissä yhteistyössä ulkomaisten yhteistyökoulujen kanssa.
Mahdollistetaan opiskelijoiden osallistuminen EU-rahoitteisiin nuorisovaihto-ohjelmiin ja innostetaan
heitä muuhun kansainväliseen toimintaan.
Kansainvälisyyshankkeisiin, ennen kaikkea Comenius-ohjelmaan, osallistuminen.

Teknologia ja yhteiskunta
Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, käyttämään ja hallitsemaan teknologiaa.
Ainekokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä konkretisoidaan tutustumalla eri alojen teknologioihin. Näitä ovat
esimerkiksi hyvinvointi ja terveys, informaatio ja viestintä, muotoilu ja musiikki, ympäristönsuojelu,
energiatuotanto, liikenne sekä maa- ja metsätalous.
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Viestintä ja mediaosaaminen
Viestinnän käyttö ja viestintään liittyvien taitojen hiominen kuuluvat olennaisena osana äidinkielen ja
kirjallisuuden kaikkiin pakollisiin kursseihin, joita on kuusi. Median eri osa-alueiden tarkastelu painottuu kuitenkin
neljälle ensimmäiselle kurssille. Myös tekstitaitojen syventämisen (ÄI 8) sekä kirjoittamisen ja nykykulttuurin (ÄI 9)
kursseihin sisältyy sekä mediatekstien analysointia että medioiden seurantaan liittyviä tehtäviä. Musiikissa,
kuvataiteessa ja mediapsykologiassa perehdytään myös median eri osa-alueisiin.
Äidinkielen ja kirjallisuuden ensimmäisellä kurssilla kartoitetaan sosiaalisen median kenttää ja perehdytään hyvän
verkkokeskustelun sääntöihin sekä keskustelua rajaavaan lainsäädäntöön. Lisäksi kurssilla käydään läpi
lehtikirjoittamisen tavallisimmat tekstilajit.
Äidinkielen toisella kurssilla perehdytään kuvien tulkintaan. Lisäksi opiskelijat pitävät lyhyitä esitelmiä
katsomistaan sähköisen median asia- ja dokumenttiohjelmista. Kolmannella kurssilla analysoidaan sarjakuvaa,
joka on painetun median perinteinen elementti. Neljännellä äidinkielen pakollisella kurssilla jatketaan
journalististen tekstien, kuten reportaasien ja kolumnien, tarkastelua ja nyt nimenomaan retoriikan
näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan maksetun viestinnän eli mainonnan käyttämiä keinoja. Kurssilla katsotaan myös
dokumenttielokuva ja analysoidaan sitä.
Mediasta kiinnostuneille on lukiossa tarjolla myös äidinkielen ja kirjallisuuden soveltaviin kursseihin kuuluva
mediakurssi, joka alkaa syksyllä ensimmäisen jakson aikana ja päättyy kevätkaudella koulun oman lehden
valmistuttua. Kurssilla perehdytään erityisesti painetun julkaisun tekemiseen, lehtikirjoittamiseen sekä
verkkoviestintään. Kurssilaiset kantavat vastuun koulun oman, vuosittaisen julkaisun tekemisestä ja verkkosivujen
kehittämisestä sekä paneutuvat oppilaitoksen viestintästrategian miettimiseen nimenomaan opiskelijan
näkökulmasta.
Vaikka viestintä- ja mediataitojen järjestelmällinen opiskelu kuuluu nimenomaan äidinkielen oppiaineeseen,
hiovat opiskelijat näitä taitoja myös muiden oppiaineiden puitteissa esimerkiksi silloin, kun koulu tekee
yhteistyötä Kainuun Sanomien ja paikallislehden kanssa. Koulu voi esittää lehdille juttuideoita ja toisaalta tarjota
niille opiskelijoiden tekemiä juttua. Oppilaitoksen ja lehtien välinen yhteistyö antaa parhaimmillaan nuorille
mahdollisuuden opetella sekä lehtikirjoittamista että taittamista käytännössä.
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5. Tuntijako
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (955/2002)
Nuoret
pakolliset
kurssit
6

Oppiaine tai
aineryhmä
Äidinkieli ja kirjallisuus
Kielet:
- p-opetuksen 1-6 vuosiluokilta alkanut (A) 6
- p-opetuksen 7-9 vuosiluokilta alkanut (B) 5
- muut
Matematiikka:
- lyhyt oppimäärä
6
- pitkä oppimäärä
10
Ympäristö ja luonnontieteet:
- Biologia
2
- Maantiede
2
- Fysiikka
1
- Kemia
1
Katsomukselliset ja yhteiskunnalliset aineet:
- Uskonto tai elämänkatsomustieto
3
- Filosofia
1
- Historia
4
- Yhteiskuntaoppi
2
Psykologia
1
Taito- ja taideaineet:
5
- Liikunta
2
- Musiikki
1-2
- Kuvataide
1-2
Terveystieto
1
Opinto-ohjaus
1
Pakolliset kurssit
47-51
Syventävät kurssit vähintään
Soveltavat kurssit
Kurssit yhteensä vähintään

Aikuiset
syventävät pakolliset
kurssit (väh.) kurssit
3
5

syventävät
kurssit
1

2
2
16

6
5

2
2
6

2
3

6
10

2
3
7

3
2
7
4

2
1
1
1
6

2
3
2
2
4

1
1
3
1
2

3
3
3
2
1
10

muita lukion tehtävään
kuuluvia aineita ja
aihekokonaisuuksia

75

44
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6. Kieliohjelma
Paltamon kunnan kieliohjelma
A1-kieli ENGLANTI
A1-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalla. Kaikissa kouluissa opetetaan oppilaille yhteisenä kielenä englannin
kieltä. Luokanopettaja voi halutessaan järjestää englannin kielen opetustuokioita jo esi- ja alkuopetusluokilla.
A2-kieli SAKSA
Oppilaat voivat valita 5. luokalta alkavaksi vapaaehtoiseksi kieleksi saksan kielen.
A2-kielen valinta on vapaaehtoinen, mutta kun oppilas on valinnan tehnyt, hänen edellytetään osallistuvan
opetukseen koko perusopetuksen ajan.
B1-kieli RUOTSI
B1-kielenä opetetaan ruotsin kieltä. B1-kieli on kaikille pakollinen ja sen opiskelu alkaa 7. luokalta. Tämän lisäksi
ruotsia voidaan tarjota myös lisäkurssina.
B2-kieli SAKSA, VENÄJÄ, RANSKA
8. luokalla valinnaisena alkavaksi kieleksi tarjotaan saksan, ranskan ja venäjän kieltä. Kielen opiskelua voi jatkaa
lukiossa tai aloittaa uudelleen B3-kielen opiskeluna.
B3-kieli SAKSA, VENÄJÄ, RANSKA
Lukiossa alkavana vieraana kielenä voidaan tarjota oppilaille valittaviksi saksan, venäjän ja ranskan kieltä. Kahden
kurssin opiskelun jälkeen ryhmä yhdistetään B2-kielen ryhmään, mikäli opiskelijaryhmä jää alle 15.
Monimuoto-opiskeluna voi suorittaa myös muita kieliä, mikäli niitä on verkossa tarjolla.
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7. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt oppiaineittain ja kursseittain
Pakolliset ja syventävät kurssit ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia ja
soveltavat ovat koulukohtaisia.

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
Pakolliset kurssit

1. kurssi: Kieli, tekstit ja vuorovaikutus
Äidinkielen ensimmäisellä lukiokurssilla tarkastellaan tekstien merkityksiä ja perusominaisuuksia, kuten
tavoitteita ja ympäristöä, jotka ohjaavat tekstin tulkintaa. Opiskelijoiden tekstilajitietämystä pyritään
lisäämään, ja lisäksi tarkastellaan erilaisia tekstityyppejä. Kurssilla kerrataan kielenhuollon perusasioita
ja syvennetään opiskelijoiden puheviestinnän tietoja ja taitoja.

2. kurssi: Tekstien rakenteita ja merkityksiä
Toisella kurssilla keskitytään tarkastelemaan tekstien rakentumista osista, joilla on erilaisia tehtäviä.
Tekstien merkitysten tarkastelun yhteydessä syvennetään tietoa tekstin tyylistä ja harjoitellaan
täsmällistä, asiatyylistä kirjoittamista tekstitaitovastaamisen ja prosessikirjoittamisen avulla. Kurssilla
tutustutaan kirjallisuuden analysoinnin perusasioihin ja syvennetään edelleen opiskelijoiden
puheviestintätaitoja.

3. kurssi: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Kaunokirjallisuuden tarkastelu on tärkeä osa äidinkielen oppiainetta, joten kolmannella lukiokurssilla
keskitytään kaunokirjallisuuden eri lajien erittelyyn ja tulkintaan. Kurssilla kirjoitetaan analyysitekstien
lisäksi omia kaunokirjallisia tekstejä, ja puheviestintäosiossa suunnitellaan ja toteutetaan kirjallisuuteen
liittyvä luova esitys. Kaunokirjallisuuden lajeista tarkastelun kohteena ovat erityisesti runot, novellit ja
näytelmät.
4. kurssi: Tekstit ja vaikuttaminen
Vaikuttavuus on tekstien yksi perusominaisuus, johon syvennytään tällä kurssilla. Kurssilla harjoitellaan
vaikuttavaa kirjoittamista ja puhumista, ja lisäksi harjoitellaan argumentoinnin analysointia erilaisten
vaikuttavien tekstien avulla. Vaikuttamaan pyrkivät tekstilajit ja niiden tyyli sekä tekstuaaliset keinot
ovat kurssin keskeistä sisältöä – kaunokirjallisuuden vaikuttavuutta kuitenkaan unohtamatta.
5. kurssi: Teksti, tyyli ja konteksti
Tekstin tyyli ja sitä ympäröivät tekijät eli sen konteksti ovat tarkasteltavana viidennellä kurssilla.
Molemmat vaikuttavat tekstin tulkintaan ja tuottamiseen, joten tavoitteena on, että niiden opiskelun
jälkeen opiskelija tiedostaa niihin liittyvät asiat kaikenlaisista teksteistä. Kurssilla tutustutaan myös
länsimaisen kirjallisuuden historian pääsuuntauksiin ja kaanoniin, jotta opiskelijalla olisi tietoa, jonka
avulla eritellä kontekstia. Pääpaino on tällä kurssilla kaunokirjallisuudessa.
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6. kurssi: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
Kirjallisuus ja kieli rakentavat kansakunnan ja yksilön identiteettiä, joten viimeisellä pakollisella kurssilla
käsitellään suomalaisen kirjallisuuden ja suomen kielen merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle. Opiskelija
pohtii kurssilla omaa kielellistä identiteettiään ja asenteitaan. Kurssilla opiskellaan suomalaisen
kirjallisuuden historiaa ja pyritään syventämään asioiden suullista esittämistapaa elämyksellisyyden
avulla.
Syventävät kurssit
7. kurssi: Puheviestinnän taitojen syventäminen
Puheviestintä tarkoittaa kaikkea suullista kanssakäymistä, ja siihen liittyy sekä sanallinen että sanaton
ilmaisu. Kurssilla pyritään harjoittelemaan erilaisissa puhetilanteissa – sekä virallisissa että epävirallisissa
– toimimista ja korostetaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.
Opiskelijan omat kokemukset sekä puheviestintätaitojen heikkoudet ja vahvuudet ovat myös tarkastelun
kohteena.
8. kurssi: Tekstitaitojen syventäminen
Kurssi valmistaa ylioppilaskirjoitusten tekstitaitokokeeseen, ja sen aikana kerrataan tekstien erittelyn
peruskäsitteet ja tavat, jotka on opittu jo pakollisilla kursseilla. Näitä tietoja ja taitoja myös tarkennetaan
ja syvennetään. Yksi keskeisin harjoituksen kohde on hyvän tekstitaitovastauksen kirjoittaminen, ja
kurssilla kirjoitetaankin monia vastauksia erilaisiin tehtävänantoihin sekä keskitytään myös nopeaan
kirjoitusprosessiin.
9. kurssi: Kirjoittaminen ja nykykulttuuri
Kurssi auttaa valmistautumaan ylioppilaskirjoitusten esseekokeeseen, joten kurssilla kirjoitetaan useita
esseitä ylioppilaskokeen käytäntöjen mukaan. Esseekirjoittamisessa auttaa hyvä yleissivistys ja
nykykulttuurin ilmiöiden tuntemus, joten tällä kurssilla opiskelijoita ohjataan seuraamaan aikaansa,
esimerkiksi mediaa ja nykykirjallisuutta. Esseekirjoittamisessa keskitytään hyvän esseen ominaisuuksiin,
erityisesti pohdinnan kypsyyteen ja syvällisyyteen, sillä äidinkielen ylioppilaskoe on aineen opiskelussa
hankittuja tietoja ja taitoja mittaava koe mutta samalla myös kypsyyskoe.
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Soveltavat kurssit

10. kurssi: Kielenhuolto (ÄI10) 0,5 kurssia
Kielenhuollon kurssilla opiskellaan sellaisia kielenhuollon asioita, joita ei pakollisilla kursseilla ole käyty
läpi. Myös kielenhuollon perusasioita kerrataan. Kurssin opiskelija saa lisävalmiuksia kirjoittaa selkeää ja
täsmällistä kieltä, joka on kaiken kirjoittamisen perusta, sillä ilman selkeää ja virheetöntä kielenkäyttöä
tekstin sisältö jää usein epäselväksi. Kurssilla käytetään erilaisia työtapoja, eli opiskelu ei ole pelkkää
sääntöjen opettelua ja kielenhuoltotehtävien tekemistä. Kurssi sopii toisen ja kolmannen vuosikurssin
opiskelijoille, ja se on soveltava, eli siitä ei järjestetä koetta eikä siinä ole numeroarviointia.
12. kurssi: Kirjallisuuteen perehtyminen (ÄI12)
Asetetaan lukukokemus etusijaan ja tutustutaan erilaisiin kirjoihin. Voidaan keskittyä vain itseä taatusti
kiinnostavaan kirjallisuuteen ja/tai suorittaa kirjallisuusdiplomi, jossa erityisesti painotetaan
merkittävimpänä pidetyn kirjallisuuden tuntemisen yleissivistävää ja mahdollisesti suurta esteettistä
arvoa.
13. kurssi: Lehdentekokurssi (”Meidän Kainarin” -taittaminen)
17. kurssi: Mediakurssi (ÄI17)
Tietoyhteiskunnassa medialta ja sen sisällöiltä ei voi välttyä. Yhä useammassa ammatissa tarvitaan
sisällöntuotantotaitoja, joita Median perusteet -kurssilla harjoitellaan. Kurssin sisältöön kuuluu muun
muassa lehtijuttujen kirjoittamista, video- ja valokuvaamista, taittamista ja kuvankäsittelyä,
tekijänoikeuksiin tutustumista sekä mediakritiikin ja -analyysin perusteita. Opiskelu kurssilla on hyvin
käytännönläheistä, eli opiskelijat pääsevät ideoimaan ja toteuttamaan sisältöjä itse omien
kiinnostuksenkohteidensa mukaan. Kurssi sopii kaikille lukiolaisille, ja se on soveltava, eli siitä ei
järjestetä koetta eikä siinä ole numeroarviointia.
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ENGLANNIN KIELI (A1)
Pakolliset kurssit

1. kurssi: Nuori ja hänen maailmansa (ENA1)
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden
hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja
henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista.
Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.
2. kurssi: Viestintä ja vapaa-aika (ENA2)
Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden
hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin
palveluihin. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden
hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.
3. kurssi: Opiskelu ja työ (ENA3)
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä
suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen
ymmärtämistä ja käyttämistä.
4. kurssi: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4)
Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat
oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän
lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia
tekstejä.)
5. kurssi: Kulttuuri (ENA5)
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon
tuotoksen ja esittelevät sen.
6. kurssi: Tiede, talous ja tekniikka (ENA6)
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan
saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja
hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.
Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen.
7. kurssi: Luonto ja kestävä kehitys (ENA7)
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän
kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä.
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8. kurssi: Puhu ja ymmärrä paremmin (ENA8)
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin
kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset
tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien
tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.
Soveltavat kurssit

9.kurssi: Rakenteiden ja sanaston kertauskurssi (ENA9)
Kurssi on tarkoitettu lukion aloittaville ennen varsinaisten kurssien alkua. Kurssilla kerrataan keskeisin
peruskoulun oppiaines ja opetellaan lukion työtapoja. Pääpaino on sanastossa ja rakenteissa, mutta
myös kuullunymmärtämistaitoja kehitetään. Arvostellaan suoritettu/hylätty.
10. kurssi: Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA10)
aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailman kuviin
liittyvät aiheet.
11. kurssi: Kertaus- ja valmennuskurssi yo-kokeiden kynnyksellä (ENA11) 0,5 kurssia
Harjoitellaan kuuntelua, kirjoittamista, tekstinymmärtämistä, tiivistelmän tekoa sekä kerrataan
kielioppia opiskelijoiden kisakunnon ja tarpeiden mukaan.
Suositellaan, että pakolliset ja syventävät kurssit käydään läpi numerojärjestyksessä.

RUOTSIN KIELI (B1)
Pakolliset kurssit

1. kurssi: Koulu ja vapaa-aika (RUB1)
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden
hallintaa oppikirjan kappaleiden ja tehtävien avulla. Suullisen kielitaidon kehittämistä painotetaan
tekemällä runsaasti keskusteluharjoituksia ja viestinnällisiä tehtäviä. Myös kirjallista viestintää
harjoitellaan kirjoittamalla pienimuotoisia viestejä.
Opiskelijoille esitellään taitotasot, jotka ovat lukio-opetuksen tavoitteena.
Aihekokonaisuuksista kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sivuavat tätä kurssia.
Opiskelijoita pyritään ohjaamaan suullisen kielitaidon arviointiin.
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2. kurssi: Arkielämää Pohjoismaissa (RUB2)
Sanastoa ja rakenteita vahvistetaan edelleen ja kehitetään suullisen viestinnän strategioita
runsaiden harjoitusten avulla kiinnittäen huomiota ilmaisuvarmuuteen ja kuullun ymmärtämistä
harjoitetaan.
Kurssilla kirjoitetaan lyhyitä viestinnällisiä tehtäviä kuten kortteja, kirjeitä ja
sähköpostiviestejä. Hyvinvointi ja turvallisuus sekä viestintä ja mediaosaaminen huomioidaan
aihekokonaisuuksista, kun käsitellään harrastuksia ja vapaa-ajanviettoa. Opettaja ohjaa opiskelijoita
hyödyntämään ruotsin kielen asemaa esimerkiksi television ohjelmatarjonnassa. Arvioinnissa
painotetaan puheviestintää ja pienimuotoista kirjallista viestintää.
3. kurssi: Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3)
Suomi, suomenruotsalaisuus, pohjoismaisuus ja Suomi osana Eurooppaa ja Suomi pohjoismaisena ja
eurooppalaisena valtiona huomioidaan oppisisällössä, jossa korostetaan kulttuuri-identiteettiä ja
erilaisten kulttuurien tuntemusta. Viestintästrategioista paneudutaan kirjoittamiseen, esimerkiksi
henkilön tai kotiseudun kuvaamiseen ja lukemisen ymmärtämistä painotetaan.
Aihekokonaisuuksista aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus
ja teknologia ja yhteiskunta sivuavat kurssin sisältöä.
Arviointi keskittyy lukemisen ymmärtämiseen ja suulliseen tuottamiseen.
4. kurssi: Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4)
Kurssin aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen
opiskelussa ja työssä ja ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Kurssin tavoitteena oppia ottamaan
kantaa yhteiskunnallisista ilmiöistä sekä suullisesti että kirjallisesti. Tällöin aihekokonaisuus aktiivinen
kansalaisuus ja yrittäjyys sopii hyvin kurssin aihepiiriin. Oppilaskeskeiset työtavat korostuvat tällä
kurssilla.
Edellä mainitun aihekokonaisuuden lisäksi kurssi sivuaa hyvinvointia ja turvallisuutta, kulttuuriidentiteettiä ja kulttuurien tuntemusta ja teknologiaa ja yhteiskuntaa.
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan valmiuteen tuottaa kirjallisia ja suullisia mielipiteen
ilmauksia.
5. kurssi: Elinympäristömme (RUB5)
Viidennen kurssin aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet.
Ymmärtävän lukemisen strategioiden harjoittaminen painottuu opiskelussa ja kirjallisessa tuottamisessa
kiinnitetään huomiota kielen sopivuuteen eri tilanteissa.
Aihekokonaisuuksista hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta ja viestintä ja
mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.
Tämän kurssin jälkeen opiskelijalla tulisi olla kuullun ja luetun ymmärtämistaidoissa toimiva
peruskielitaito ja puheen ja kirjoittamisen taidoissa kehittyvä peruskielitaito.
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Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotosten oikeakielisyyteen sekä luetun ja kuullun monipuolisten
aihepiirien ymmärtämiseen.
Syventävät kurssit

Syventävillä kursseilla kielitaitoa kehitetään monipuolisesti.
6. kurssi: Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6)
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset
tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän
kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin
liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.
7. kurssi: Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7)
Aihealueina ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään
yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta.
Kuullun- ja tekstinymmärtämisvalmiuksia lisätään mahdollisimman paljon ja suullista tuottamista ja
kirjallista ilmaisua vankistetaan ja argumentointia painotetaan. Kurssin tavoitteena on kyetä
ymmärtämään esim. uutislähetyksen tai lehtiartikkelin keskeinen sisältö.
Kurssilla tehdään vanhoja yo-kirjoitusten tehtäviä ja tutustutaan eri tyyppisiin yo-kokeen tehtäviin.
Kurssin päätyttyä opiskelijalla tulisi olla kuullun ja luetun ymmärtämistaidoissa sujuva peruskielitaito ja
puheen ja kirjoittamisen tuottamistaidoissa toimiva peruskielitaito.
Aihekokonaisuudet aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta sekä
viestintä ja mediaosaaminen tulevat esiin kurssilla.
Arvioinnissa pyritään huomioimaan kaikki kielitaidon eri osa-alueet.
Koulukohtaiset soveltavat kurssit

8. kurssi: Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä (RUB8)
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti ja paneudutaan erityisesti pohjosmaisen kulttuurin
tuntemukseen. Kurssi tarjoaa opiskelijalle hyvät valmiudet valmistaa laajahko tuotos kurssin aihepiirien
tarjoamista aiheista. Tällöin opiskelija valitsee esim. jonkun pohjoismaisen taiteilijan, kirjailijan tms.,
johon hän perehtyy ja laatii kirjallisen tuotoksen tai suullisen esitelmän ja opettelee käyttämään
aktiivisesti erilaisia tietolähteitä. Kurssilla vahvistetaan siis toimivan peruskielitaidon valmiuksia
erityisesti kirjallisen ja suullisen tuottamisen osalta. Aihekokonaisuuksista kulttuuri-identiteetti ja
kulttuurien tuntemus antaa näkökulmaa asioiden käsittelylle.
Arviointi suoritetaan tuotosten, työprosessin ja loppukokeen perusteella.
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11. kurssi: Rakenteiden ja sanaston kertauskurssi (RUB11)
Kurssi on tarkoitettu lukion aloittaville ennen varsinaisten kurssien alkamista. Kurssilla kerrataan
keskeisin peruskoulun oppiaines ja opetellaan lukion työtapoja. Pääpaino on sanastossa ja rakenteissa,
mutta myös kuullunymmärtämistaitoja kehitetään. Arvostellaan suoritettu/hylätty.
12. kurssi: Abikurssi (RUB12) 0,5 kurssia
Kurssilla käydään läpi runsaasti vanhoja ruotsin ylioppilaskokeita sekä kirjoitetaan runsaasti erilaisia
kirjoitelmia ja laaditaan tiivistelmiä. Myös rakenteita kerrataan opiskelijoiden esittämien toiveiden
mukaan. Kurssin lopussa kirjoitetaan harjoituksena ylioppilaskoetta vastaava koe. Arvostellaan
suoritettu/hylätty.

SAKSAN KIELI (SA2)
Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A2)
Pakolliset kurssit
1. kurssi: Nuori ja hänen maailmansa (SAA201)
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden
hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja
henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista.
Aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla
painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.
2. kurssi: Viestintä ja vapaa-aika (SAA202)
Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden
hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin
palveluihin. Aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen”
korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.
3. kurssi: Opiskelu ja työ (SAA203)
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä
suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen
ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” tarjoaa näkökulmia
kurssin aiheiden käsittelyyn.
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4. kurssi: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (SAA204)
Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Tavoitteena on oppia
kuvaamaan yksilön ja yhteisön elämää ja kertomaan omasta maasta ja kotipaikasta. Aihepiiri aktiivinen
kansalaisuus ja yrittäjyys tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. sekä aihekokonaisuus hyvinvointi
ja turvallisuus tarjoaa aihepiirejä yhteiskunnan ongelmien käsittelyyn. Kurssilla harjoitetaan erilaisia
ymmärtävän lukemisen strategioita esimerkiksi etsimällä tekstin pääasioita ja laatimalla tiivistelmiä.
Substantiivien rakenteet, verbioppi ja pronominit ovat vahvasti esillä kurssilla. Kirjallista ilmaisua
harjoitetaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksia sopivia tekstejä.
5. kurssi: Kulttuuri (SAA205)
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti.
Aihepiireinä ovat kulttuurin käsite,
kommunikaatiokulttuuri, elokuva, musiikki, kirjallisuus, median maailma, Saksa-tietous ja myös oman
maan kulttuuri. Opiskelijat voivat laatia kirja- tai elokuva-arvostelun ja pitää siitä suullisen esityksen.
Rakenteista käsitellään adjektiiveja ja partisiippeja sekä verbien ja adjektiivien reaktioita ja myös
sanajärjestys kerrataan. Aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ja viestintä- ja
mediaosaaminen tarjoavat näkökulmaa kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla on luontevaa painottaa
lukemista, puhumista ja kirjoittamista ja niiden itsearviointia.
6. kurssi: Tiede, talous ja tekniikka (SAA206)
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä.
Aihepiireinä ovat eri tieteenalat,
teknologian mahdollisuudet ja maailmantalous. Aihekokonaisuus teknologia ja yhteiskunta korostuu
kurssin aiheiden käsittelyssä, mutta myös viestintä ja mediaosaaminen ja hyvinvointi ja turvallisuus
sivuavat kurssin aiheita. Rakenteista partisiipit ja infinitiivin käyttö tulevat esille kurssin kuluessa.
Kirjallista ilmaisua harjoitetaan laatimalla osallistuva kirjoitus, esim. mielipide, valitus, ohje tai pyyntö.
Myös lyhyen artikkelin kirjoittaminen voi tulla kyseeseen.

Syventävät kurssit
7. kurssi: Luonto ja kestävä kehitys (SAA207)
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän
kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Aiheina ovat esim. ihmisen toiminta maapallolla ja ympäristön tila.
Kurssilla kerrataan kieliopin eri rakenteita ja syvennetään sanastoa ja kielellisiä ilmauksia monipuolisen
viestinnällisen harjoittelun avulla.
Kielitaidon eri osa-alueita painotetaan ylioppilastutkintoon
suuntautuen.
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8. kurssi: Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (SAA208)
Aihealueina ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin
liittyvät aiheet. Aihekokonaisuuksista aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, hyvinvointi ja turvallisuus
sekä kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus soveltuvat tämän kurssin lähtökohdiksi. Kurssilla
voidaan käsitellä erilaisten kulttuurien kohtaamista tämän päivän Saksassa, elämänlaatua,
elintasokysymyksiä ja maailman ravintotilannetta yms. Opiskelijaa voidaan ohjata seuraamaan
ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita eri viestimistä.
Kurssilla painotetaan kaikkia kielitaidon eri osa-alueita ja hiotaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia
taitoja.
Soveltavat kurssit

9. kurssi: Johdantokurssi (SAA209)
Kurssilla kerrataan peruskoulun oppimäärän keskeistä sanastoa ja keskeisiä rakenteita. Myös kuunteluja puhevalmiuksia kerrataan. Kirjallista tuottamista harjoitetaan pienten viestinnällisten tehtävien,
kuten esim. kortin, sähköpostiviestin tai tekstiviestin kirjoittamisen muodossa.
Kurssi arvostellaan suoritettu/hylätty.
10. kurssi: Saksan suullisen viestinnän kurssi (SAA210)
KAIKILLE SAKSAN LUKIJOILLE YHTEINEN PUHEKURSSI
Kurssilla kehitetään saksan kielen suullisen viestinnän taitoja opettelemalla erilaisia puheviestinnän
fraaseja ja keskustelemalla runsaasti. Kuunnellaan myös autenttisia haastatteluja ja tuotetaan itse pieniä
puhetilanteita, jotka voidaan videoida ja arvioida. Aihepiireiksi valitaan arkipäivän eri tilanteissa
tarvittavia teemoja ja myös sanavarastoa kartutetaan kurssilla. Kurssi valmentaa saksan kielen
suulliseen kokeeseen.
Kurssi arvostellaan suoritettu/hylätty.
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SAKSAN KIELI
Perusopetuksen 8. luokalla alkava oppimäärä(B2)
Syventävät kurssit
1. kurssi: Vapaa-aika ja harrastukset (SAB21)
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaaajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla vahvistetaan jo
perusopetuksessa opittuja sanoja ja rakenteita. Oppilaita rohkaistaan käyttämään aktiivisesti saksan
kieltä suullisessa viestinnässä ja mielipiteen ilmaisussa.
2. kurssi: Meillä ja muualla (SAB22)
Kurssilla käsitellään kotimaata ja saksankielisten maiden ihmisiä, maantiedettä, historiaa, nähtävyyksiä
ja lomanviettomahdollisuuksia. Kurssilla opitaan kertomaan kotiseudusta ja nähtävyyksistä sekä
kirjoittamaan lyhyitä viestejä. Rakenteista käsitellään mm. imperfekti, pluskvamperfekti,
refleksiiviverbit, genetiivi ja vaihtoehtoprepositiot.
3. kurssi: Ennen ja nyt (SAB23)
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat
esimerkiksi terveys, hyvinvointi ja tulevaisuus. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan
perusrakenteiden hallintaa. Uutena rakenteista opitaan mm. epäsuorat kysymyslauseet, adjektiivin
taivutus, relatiivipronominit ja relatiivilauseet. Kirjoittamistaitoa vahvistetaan edelleen viestinnällisten
tehtävien avulla.
4. kurssi: Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB24)
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämän sekä nuorten
tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista
viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.
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5. kurssi: Kulttuuri (SAB25)
Kurssilla tutustutaan kohdekulttuurin kirjallisuuteen, musiikkiin, elokuviin, teatteriin ja urheiluun.
Tavoitteena on, että oppilaat pystyisivät niin suullisesti kuin kirjallisestikin ilmaisemaan mielipiteitään eri
aihepiireihin liittyen. Pienet suulliset esitelmät ovat mahdollisia.
6. kurssi: Yhteinen maapallomme (SAB26)
Aihealueina ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden toimintaan sekä maapallon nykytilan ja
tulevaisuuteen liittyvät selkeälukuiset tekstit ja mediatekstit. Opiskelijoita ohjataan monipuoliseen
medioiden seuraamiseen.
7. kurssi: Tiede ja tekniikka (SAB27)
Kurssin lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset
tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista ja tutustutaan
ylioppilastutkintotasoisiin kuunteluihin, teksteihin ja rakenteisiin.
8. kurssi: Luonto ja kestävä kehitys (SAB28)
Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen
kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista, lisäksi rakenteita kerrataan
monipuolisesti ja hiotaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja.
Huom! Peruskoulussa 8 – 9 luokilla saksaa opiskelleet aloittavat vasta kurssista SB303
(joka on saksa B2 kielen 1. kurssi)
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SAKSAN KIELI
Lukiossa alkava oppimäärä (B3)
Syventävät kurssit
1. kurssi: Hyvää päivää, hauska tutustua (SAB31)
Saksan kielen opiskelu aloitetaan tutustumalla oikeinkirjoitukseen ja ääntämiseen sekä tyypillisimpiin
saksalaisiin tapoihin. Tervehtiminen ja yksinkertaiset puhetilanteet sekä säästä, perheenjäsenistä ja
itsestä kertominen ovat keskeisiä kurssin osa-alueita. Oppilaita rohkaistaan alusta alkaen saksan kielen
käyttöön oppitunneilla suullisessa viestinnässä. Rakenteissa keskitytään peruskielioppiin esim.
lukusanoihin, persoonapronomineihin sekä verbin taivutukseen. Parityöskentelyä suositaan
työskentelytapana.
2. kurssi: Näin asiat hoituvat (SAB32)
Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Aihepiireinä ovat suku, ystävät ja muut
ihmissuhteet sekä arkielämään liittyvät tilanteet. Kurssilla opitaan runsaasti erilaisiin palvelutilanteisiin
liittyvää sanastoa, jonka avulla harjoitellaan monipuolisesti suullisia viestintätilanteita kuten lääkäri, majoitus, - ja ravintolatilanteita. Rakenteista kerrataan jo aiemmin opittuja ja uutena opitaan mm.
eriäviä yhdysverbejä, omistuspronominit, substantiivien ja persoonapronominien akkusatiivi sekä
kohteliaita kehotuksia.
3. kurssi: Vapaa-aika ja harrastukset (SAB33)
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostukset kohteisiin, vapaaajan viettoon ja harrastuksiin. Tavoitteena on, että oppilas selviytyy puhelimessa, erilaisista
ostostilanteista, keskustelemaan asumisesta ja pukeutumisesta. Kurssilla opitaan lisäksi tuntemaan
tärkeimpiä saksalaisia juhlia. Puheen ymmärtäminen ja puhuminen ovat keskeisessä asemassa. Kurssilla
keskeisimpiä rakenteita ovat sein- ja haben- verbien imperfekti, vahvojen- ja heikkojen verbien perfekti,
substantiivien ja persoonapronominien datiivi sekä sivulauseen sanajärjestys.
4. kurssi: Meillä ja muualla (SAB34)
Kurssilla käsitellään kotimaata ja saksankielisten maiden ihmisiä, maantiedettä, historiaa, nähtävyyksiä
ja lomanviettomahdollisuuksia. Erityisesti keskitytään Saksan pääkaupunkiin Berliiniin. Perusrakenteiden
kertaamisen lisäksi kurssilla tulee esille prepositioita, genetiivi ja adjektiivin taivutus. Kirjoittamista
harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.
5. kurssi: Ennen ja nyt (SAB35)
Kurssilla käsitellään elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat
esimerkiksi eläin- ja ympäristönsuojelu, huumeet sekä tietokoneen tuomat mahdollisuudet. Kurssilla
tutustutaan myös Sveitsiin. Rakenteista käsitellään pronominaalit, rektioverbit, adjektiivin
vertailumuodot, epäsuora kysymyslause sekä imperfekti ja pluskvamperfekti. Omakohtaisen
kirjoittamisen osuus lisääntyy.
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6. kurssi: Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB36)
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
Aihepiireihin liittyen harjoitetaan monipuolisesta kirjallista ja suullista viestintää. Kurssilla kerrataan jo
aiemmin opittua ja opitaan uutena mm. infinitiivi, futuuri, imperatiivi, kaksoisinfinitiivi ja
relatiivipronominit.
7. kurssi: Kulttuuri (SAB37)
Kurssilla tutustutaan kohdekulttuurin kirjallisuuteen, musiikkiin, elokuviin, teatteriin ja urheiluun.
Tavoitteena on, että oppilaat pystyisivät niin suullisesti kuin kirjallisestikin ilmaisemaan mielipiteitään eri
aihepiireihin liittyen. Pienet suulliset esitelmät ovat mahdollisia. Rakenteita kerrataan monipuolisesti ja
uutena kielioppiasioina tulevat mm. pronominaaliadverbi ja passiivi. Lisäksi kurssilla tutustutaan
ylioppilastututkintotasoisiin kuunteluihin, teksteihin ja rakenteisiin
8. kurssi: Yhteinen maapallomme (SAB38)
Aihealueina ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja
tulevaisuuteen liittyvät selkeälukuiset tekstit sekä mediatekstit. Opiskelijoita ohjataan monipuoliseen
medioiden seuraamiseen. Kurssilla kerrataan monipuolisesti eri rakenteita sekä hiotaan
ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja.
Soveltava kurssi

9. kurssi: Saksan suullisen viestinnän kurssi (SAB39)
KAIKILLE SAKSAN LUKIJOILLE YHTEINEN PUHEKURSSI
Suullisen viestinnän kurssi eli saksan puhekurssi. Kurssilla kehitetään puhevalmiuksia monipuolisten
harjoitusten avulla
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RANSKAN KIELI
Peruskoulun vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (RAB2)
Syventävät kurssit
Vapaa-aika ja harrastukset (RAB21)
Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin
palveluihin. Harjoitellaan ääntämistä ja puhumista omista ja toisten harrastuksista keskustelemalla.
Kurssilla korostuu aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” (puhutaan omista harrastuksista ja
osallistutaan sosiaaliseen toimintaan ja kulttuurielämään).
Meillä ja muualla (RAB22)
Kurssin aikana tutustutaan esim. ranskankielisten maiden maantietoon, historiaan, nähtävyyksiin ja
lomanviettomahdollisuuksiin, sekä tehdään vertailuja oman maan ja ranskankielisten maiden välillä. Kurssilla
korostuu aihekokonaisuus ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” viestintäosaamisen ohella
(ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet, lomanviettomahdollisuudet).
Ennen ja nyt (RAB23)
Kurssin aiheina ovat esim. terveys, hyvinvointi ja asuminen. Painotetaan puheviestintää ja perusrakenteiden
hallintaa. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus” (aiheena mm. terveys).
Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB24)
Aihepiireinä ovat koulu, myöhempi opiskelu ja työelämä sekä tulevaisuudensuunnitelmat. Tutustutaan
mahdollisesti ranskalaisten yliopistojen tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus
”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” käsiteltäessä nuorten nykyiseen ja tulevaan elämään liittyviä asioita.
Kulttuuri (RAB25)
Kurssin aihepiireinä ovat esim. ranskankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva,
teatteri tai urheilu. Mahdollisesti esitelmiä tai ryhmätöitä joltain kulttuurin alalta. Kurssilla korostuu
aihekokonaisuus ”Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” sekä ”Viestintä- ja mediaosaaminen”.
Yhteinen maapallomme (RAB26)
Kurssin aihepiireinä ovat esim. oman maan ja ranskankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan sekä
maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät tekstit. Kurssilla korostuvat aihekokonaisuudet
”Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”, ”Hyvinvointi ja turvallisuus” sekä ”Kestävä kehitys”
Tiede ja tekniikka (RAB27)
Kurssilla käsiteltävät tekstit liittyvät eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestintään. Kurssilla harjoitetaan kaikkia
kielitaidon alueita; luetun- ja kuullunymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Tällä kurssilla korostuu
aihekokonaisuus ”teknologia ja yhteiskunta”.
Luonto ja kestävä kehitys (RAB28)
Kurssilla käsitellään luontoon ja ympäristönsuojeluun liittyviä tekstejä. Tehdään vertailuja oman ja
ranskankielisten maiden välillä. Kielitaidon kaikki alueet painottuvat. Kerrataan rakenteita ja
valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.
Aihekokonaisuus ”kestävä kehitys” korostuu.
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Lukiossa alkava oppimäärä (B3)
Syventävät kurssit
1. kurssi: Hyvää päivää, hauska tutustua (RAB31)
Kurssin aikana opitaan esittäytymään, kertomaan itsestä ja harrastuksista, sopimaan tapaamisesta ja
selviämään joissakin yksinkertaisissa jokapäiväisissä viestintätilanteissa. Pääpaino on ääntämisen ja
puhumisen harjoittelussa.
2. kurssi: Näin asiat hoituvat (RAB32)
Harjoitellaan selviytymistä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja ravintolassa, opitaan
kertomaan esim. nähtävyyksistä, ilmaisemaan mielipide sekä kirjoittamaan lyhyt viesti.
3. kurssi: Vapaa-aika ja harrastukset (RAB33)
Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä
käytettäviin palveluihin. Harjoitellaan edelleen ääntämistä ja puhumista omista ja toisten harrastuksista
keskustelemalla. Kerrataan ja laajennetaan aiemmin opittua sanastoa ja rakenteita.
4. kurssi: Meillä ja muualla (RAB34)
Kurssin aikana tutustutaan esim. ranskankielisten maiden maantietoon, historiaan, nähtävyyksiin ja
lomanviettomahdollisuuksiin, sekä tehdään vertailuja oman maan ja ranskankielisten maiden välillä.
Painotetaan puheenymmärtämistä ja puhumista ja opitaan perusrakenteita. Laaditaan lyhyitä
kirjoitelmia kurssin aihepiireistä.
5. kurssi: Ennen ja nyt (RAB35)
Kurssin aiheina ovat esim. terveys, hyvinvointi ja asuminen. Painotetaan puheviestintää ja
perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamisen harjoittelu lisääntyy.
6. kurssi: Opiskelu ja tulevaisuus (RAB36)
Aihepiireinä ovat koulu, myöhempi opiskelu ja työelämä sekä tulevaisuudensuunnitelmat. Aihepiireihin
liittyviä kuullunymmärtämisharjoituksia. Tutustutaan mahdollisesti ranskalaisten yliopistojen tarjoamiin
opiskelumahdollisuuksiin. Laaditaan CV.
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7. kurssi: Kulttuuri (RAB37)
Kurssin aihepiireinä ovat esim. ranskankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri
ja urheilu. Kurssilla harjoitetaan kaikkia kielitaidon alueita: luetun- ja kuullunymmärtämistä, puhumista
ja kirjoittamista. Mahdollisesti esitelmiä tai ryhmätöitä kulttuurin alalta.
8. kurssi: Yhteinen maapallomme (RAB38)
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja ranskankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan sekä
maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät tekstit. Kielitaidon kaikki alueet painottuvat.
Kerrataan rakenteita ja valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

VENÄJÄN KIELI (B3)
Syventävät kurssit

1. kurssi Hyvää päivää, hauska tutustua (VB301)
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja
esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita
keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan
selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.
2. kurssi Näin asiat hoituvat (VB302)
Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla
harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja
käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla
painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.
3. kurssi Vapaa-aika ja harrastukset (VB303)
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan
viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen
ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen
perusrakenteiden tuntemusta.
4. kurssi Meillä ja muualla (VB304)
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia,
nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja
vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten
tehtävien avulla.
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5. kurssi Ennen ja nyt (VB305)
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ha nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat
esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden
hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
6. kurssi Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (VB306)
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten
tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista
viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.
7. kurssi Kulttuuri (VB307)
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva,
teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.
8. kurssi Yhteinen maapallomme (VB308)
Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon
nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla
painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja
kirjallisesti.
Soveltavat kurssit

9. kurssi Tiede ja tekniikka (VB309)
Kurssin aikana käsitellään viestintää, tiedettä ja tekniikka. Kurssin aihe antaa mahdollisuuden hyödyntää
nykyaikaisen viestinnän ulottuvuuksia. Harjoitetaan tehokkaasti myös suullista kielitaitoa. Paljon
kertausta.
10. kurssi Abikurssi (VB310)
Kurssilla käsitellään vaihtelevasti eri aihepiirejä ja harjoitellaan yo-tutkintoa varten perehtymällä sekä
kirjallisesti kuin suullisesti ja kuuntelun avulla yo-kokeen tehtävätyyppeihin

JAPANIN KIELI
1. kurssi (JA1) Alkeiskurssi
2. kurssi (JA2) Jatkokurssi

ITALIAN KIELI
1. kurssi (ESP1) Italian kielen alkeet 1
2. kurssi (ESP2) Italian kielen alkeet 2
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MATEMATIIKKA PITKÄ OPPIMÄÄRÄ
Pakolliset kurssit

1. kurssi: Funktiot ja yhtälöt (MAA1)
Kurssin tavoitteena on yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitojen vahvistaminen ja
verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtäminen. Lisäksi opitaan käyttämään
neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä sekä syvennetään funktiokäsitteen ymmärtämistä tutkimalla
potenssi- ja eksponenttifunktioita ja opitaan ratkaisemaan potenssiyhtälöitä.
2. kurssi: Polynomifunktiot (MAA2)
Kurssilla käsitellään polynomifunktioita ja opetellaan ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja
tutkimaan ratkaisujen lukumäärää. Opetellaan polynomien laskutoimitukset, binomikaavat ja toisen
asteen polynomin jakaminen tekijöihin. Lisäksi tarkastellaan sellaisia korkeamman asteen
polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua sekä yksinkertaisia
polynomiepäyhtälöitä.
3. kurssi: Geometria (MAA3)
Kurssin aikana opiskelija ratkaisee geometrisia ongelmia kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia,
yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa hyväksi
käyttäen. Keskeisiä sisältöjä ovat myös ympyrän ja sen osien geometria sekä kuvioihin ja kappaleisiin
liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen.
4. kurssi: Analyyttinen geometria (MAA4)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää geometristen ja algebrallisten käsitteiden välisen
yhteyden ja oppii tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja ja niiden
keskeisiä suhteita. Lisäksi opitaan ratkaisemaan itseisarvoyhtälöitä ja -epäyhtälöitä sekä yhtälöryhmiä.
5. kurssi: Vektorit (MAA5)
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää vektorikäsitteen ja oppii tutkimaan kuvioiden ominaisuuksia
vektoreiden avulla ja tutkii kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia
vektoreiden avulla. Keskeisiä sisältöjä ovat myös ·vektorien laskutoimitukset, koordinaatiston
vektoreiden skalaaritulo sekä suorat ja tasot avaruudessa.
6. kurssi: Todennäköisyys ja tilastot (MAA6)
Kurssilla opiskelija oppii havainnollistamaan tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan
jakaumien tunnuslukuja. Hän perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien
laskusääntöihin sekä kombinatoriikkaan. Sisältöihin kuuluvat myös odotusarvon käsite ja
normaalijakauman soveltaminen.
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7. kurssi: Derivaatta (MAA7)
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat rationaaliyhtälöiden ja – epäyhtälöiden ratkaiseminen sekä funktion rajaarvo, jatkuvuus ja derivaatta. Kurssilla käsitellään polynomifunktion, tulon ja osamäärän sekä yhdistetyn
funktion derivoiminen. Sovellutuksia ovat polynomifunktion kulun tutkiminen, ääriarvojen
määrittäminen ja rationaalifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen sovellusongelmien
yhteydessä.
8. kurssi: Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja
osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä sekä oppii tutkimaan edellä mainittuja funktioita derivaatan
avulla. Kurssilla tutustutaan myös käänteisfunktioihin ja yhdistetyn funktion derivaattaan.
9. kurssi: Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9)
Kurssilla tutkitaan trigonometrisia funktioita yksikköympyrän avulla, ratkaistaan trigonometrisia
yhtälöitä ja käytetään trigonometristen funktioiden peruskaavoja sekä tutkitaan trigonometrisia
funktioita derivaatan avulla. Lisäksi kurssilla tutustutaan lukujonon käsitteeseen ja opitaan ratkaisemaan
ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla.
10. kurssi: Integraalilaskenta (MAA10)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään
alkeisfunktioiden integraalifunktioita sekä ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja oppii
määrittämään pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla. Lisäksi tutustutaan
integraalilaskennan muihin sovelluksiin.

Syventävät kurssit

11. kurssi: Lukuteoria ja logiikka (MAA11)
Kurssin aikana opiskelija formalisoi väitelauseita ja tutkii niiden totuusarvoja, tutustuu avoimen lauseen
käsitteeseen ja oppii käyttämään kvanttoreita. Lisäksi opiskellaan todistusperiaatteita, lukuteorian
peruskäsitteitä ja alkulukujen ominaisuuksia sekä tutustutaan jakoyhtälöön, kokonaislukujen
kongruenssiin ja Eukleideen algoritmiin.
12. kurssi: Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12)
Kurssilla käsitellään absoluuttinen ja suhteellinen virhe ja likiarvolaskujen tarkkuutta koskevat säännöt,
tutustutaan iteroinnin käsitteeseen ja ratkaistaan yhtälöitä numeerisesti. Lisäksi tutkitaan polynomien
jaollisuutta ja määritetään polynomin tekijät sekä tutkitaan numeerisesti muutosnopeutta ja pinta-alaa.
Lisäksi opitaan algoritmista ajattelua ja harjaannutaan käyttämään nykyaikaisia matemaattisia
apuvälineitä.
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13. kurssi: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettista
tuntemustaan, täydentää integraalilaskennan taitojaan ja soveltaa niitä muun muassa jatkuvien
todennäköisyysjakaumien tutkimiseen ja epäoleellisiin integraaleihin. Sisältöihin kuuluvat myös funktion
jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen ja käänteisfunktion derivoiminen. Lisäksi tutkitaan
funktioiden ja lukujonojen raja-arvoja äärettömyydessä sekä sarjoja ja niiden summia.
Koulukohtaiset soveltavat kurssit

14. kurssi: Kertauskurssi (MAA14)
Kurssin tarkoituksena on koota yhteen ja täydentää lukion matematiikan kurssien keskeisimpiä kohtia
siten, että opiskelija saisi oppimäärästä kokonaiskuvan ja löytäisi ongelmiin sopivia matemaattisia
malleja. Kurssi suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen, joten se on samalla valmentautumista
ylioppilaskirjoituksiin.
16. kurssi: Talousmatematiikka (MAA16)
Opiskelijat voivat osallistua lyhyen matematiikan talousmatematiikan kurssille, joten kurssin tavoitteet
ja sisällöt ovat samat kuin kurssin MAB7.

MATEMATIIKKA LYHYT OPPIMÄÄRÄ
Pakolliset kurssit

1. kurssi: Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää lineaarisen riippuvuuden ja verrannollisuuden käsitteet
ja oppii muotoilemaan ongelmia yhtälöiksi ja ratkaisemaan niitä graafisesti ja algebrallisesti. Kurssilla
tarkastellaan myös toisen asteen polynomifunktioita ja opitaan ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä.
2. kurssi: Geometria (MAB2)
Kurssilla opiskelija harjaantuu tekemään päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista
ominaisuuksista ja oppii ratkaisemaan käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen.
Keskeisiä sisältöjä ovat kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria,
Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen ja geometrian
menetelmien käyttö koordinaatistossa.
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3. kurssi: Matemaattisia malleja I (MAB3)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja oppii
soveltamaan niihin lineaarista ja eksponentiaalista mallia. Lisäksi kurssilla opitaan potenssiyhtälön
ratkaiseminen ja eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla.
4. kurssi: Matemaattinen analyysi (MAB4)
Kurssilla opiskelija tutkii funktion muutosnopeutta ja ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden
mittana. Käsitellään polynomifunktion kulun tutkimista derivaatan avulla ja opitaan määrittämään sen
suurin ja pienin arvo. Käytetään myös graafisia ja numeerisia menetelmiä.
5. kurssi: Tilastot ja todennäköisyys (MAB5)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käsittelemään tilastollisia aineistoja ja oppii
määrittämään tilastollisten jakaumien tunnuslukuja. Lisäksi hän perehtyy todennäköisyyslaskennan
perusteisiin ja laskusääntöihin sekä tutustuu kombinatoriikkaan ja normaalijakauman sovellutuksiin.
6. kurssi: Matemaattisia malleja II (MAB6)
Kurssilla opiskelija kertaa ja täydentää yhtälöiden ratkaisutaitojaan, tutustuu kahden muuttujan
lineaarisiin yhtälöihin ja oppii lineaarisen yhtälöparin ratkaisemisen. Hän perehtyy myös kahden
muuttujan epäyhtälön graafiseen ratkaisemiseen ja lineaariseen optimointiin. Lisäksi hän tutustuu
lukujonon käsitteeseen sekä aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan sovellutuksiin.
Syventävät kurssit
7. kurssi: Talousmatematiikka (MAB7)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä. Hän
tutustuu esimerkiksi indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina- ja verotuslaskelmiin. Lisäksi käsitellään
taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla..
8. kurssi: Matemaattisia malleja III (MAB8)
Kurssilla määritellään trigonometriset funktiot yksikköympyrän avulla ja radiaani kulman yksikkönä.
Tarkastellaan yksinkertaisia trigonometrisiä yhtälöitä ja trigonometrisiä funktioita jaksollisten ilmiöiden
mallina. Lisäksi tutustutaan vektorilaskennan perusteisiin, vektoreiden komponenttiesitykseen,
pistetuloon sekä joihinkin sovellutuksiin kaksi- ja kolmiulotteisessa koordinaatistossa.
Koulukohtaiset soveltavat kurssit
10. kurssi: Kertauskurssi (MAB10)
Kurssin tarkoituksena on koota yhteen ja täydentää lukion matematiikan kurssien keskeisimpiä kohtia
siten, että opiskelija saisi oppimäärästä kokonaiskuvan ja löytäisi ongelmiin sopivia matemaattisia
malleja. Kurssi suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen, joten se on samalla valmentautumista
ylioppilaskirjoituksiin.

11. kurssi: Tukikurssi 1. vuosikurssin opiskelijoille
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PITKÄN JA LYHYEN MATEMATIIKAN KURSSIEN VASTAAVUUS
Seuraavana on lueteltu ne pitkän matematiikan kurssit, joiden suorittaminen riittää vaihtoehtoisesti
viereen merkityn lyhyen matematiikan kurssin suorittamiseksi (mutta ei päinvastoin)
MAA1 – MAB1
MAA3 – MAB2
MAA6 – MAB5
MAA7 – MAB4
MAA8 – MAB3

BIOLOGIA
Biologian opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät, mistä biologiassa on kysymys.
Opetus on havainnollistavaa ja lukuisin esimerkein vaikeita asioita valaisevaa. Vaikeiden asioiden
ymmärtämiseen ja sisäistämiseen varataan runsaasti aikaa, esimerkkejä ja harjoituksia.
Pakolliset kurssit

1.kurssi: Eliömaailma (BI1)
Biologia tieteenä. Luonnon monimuotoisuus. Evoluutio - elämän kehittyminen.
Ekologia - miten luonto toimii?
2.kurssi: Solu ja perinnöllisyys (BI2)
Solu elämän perusyksikkönä. Solujen energiatalous, toiminnan ohjaaminen sekä DNA:n rakenne, toiminta
ja proteiinisynteesi. Solujen lisääntyminen ja yksilönkehitys. Periytymisen perusteet.
Populaatiogenetiikka ja synteettinen evoluutioteoria.
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Syventävät kurssit

3. kurssi: Ympäristöekologia (BI3)
Ekologisten peruskäsitteiden syventäminen, ekologisen tutkimuksen tehtävä. Ympäristön laadun
indikaattorit, oman tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen. Biodiversiteetti ja sen merkitys.
Ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet. Ekologisesti kestävä kehitys,
rakennettu ympäristö ja kaupunkiekologia, ympäristötekniikan mahdollisuudet.
Pohjakurssit BI 1 ja BI2
Kurssin aikana vieraillaan jäteveden puhdistamolla ja vesilaitoksella. Tutkitaan lähivesistön tilaa ja
analysoidaan eri maalajien ravinnepitoisuuksia.

4. kurssi: Ihmisen biologia (BI4)
Ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet: solujen synty, kasvu ja erilaistuminen kudoksiksi sekä
kantasolujen merkitys. Elimistöjen rakenne, toiminta ja säätelyjärjestelmät. Ihmisen lisääntyminen.
Perimän merkitys. ihmisen evoluutio ja ihminen lajina sekä perinnöllisyys ja terveys. Elimistön
sopeutuminen ja puolustusmekanismit
Pohjakurssit BI 1 ja BI2.
5.kurssi: Bioteknologia (BI5)
Solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä. Solut proteiinien valmistajina: DNA:n, geenien rakenne,
entsyymit solun ja biotekniikan työkaluina. Geenien toiminta ja toiminnan säätely, mutaatiot.
Geeniteknologia ja sen mahdollisuudet. Mikrobit ja niiden merkitys. Biotekniikka teollisuudessa. Kasvien ja
eläinten jalostus. Geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö. Pohjakurssit BI 1 ja BI2.

Soveltava kurssi
6. kurssi: Biologian kertauskurssi (BI6) 0,3 kurssia
Kurssilla kerrataan ja syvennetään biologian kurssien keskeisimpiä
ja vaikeimpia aihepiirejä sekä tutustutaan reaalikoetehtäviin.
Kurssi arvostellaan suoritettu/hylätty
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MAANTIEDE
Maantiede luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta tutkiva tieteenala, jossa keskeistä on alueellinen näkökulma. Maantiede jaetaan luonnon- ja kulttuurimaantieteeseen sekä soveltavaan maantieteeseen. Lukion
kursseista ensimmäisessä keskitytään luonnonmaantieteeseen.
Pakolliset kurssit

1. kurssi: Sininen planeetta (GE1)
Maantieteellinen ajattelu. Maan planetaarinen luonne. Ilmakehä liikkeessä. Vesikehä liikkeessä. Sää ja
ilmasto. Maapallon muuttuvat pinnanmuodot. Maapallon kasvillisuusvyöhykkeet.
Luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla.
2. kurssi: Yhteinen maailma (GE2)
Ihminen ja ihmisen vaikutus ympäristöönsä sekä luonnollisesti myös ympäristön vaikutus ihmisen
toimintaan. Kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät.
Väestö ja asutus: väestönkehitys ja väestönkasvu, asutuksen alueellinen jakautuminen, muuttoliikkeet ja
kaupungistuminen, kulttuurit ja kulttuurien muuttuminen sekä vähemmistökulttuurit. Luonnonvarat,
teollisuus, energia ja ympäristö. Ihmistoiminnan alueellinen rakenne. Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys:
aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet, kehittyneisyyserot eri aluetasoilla, kansainvälinen
yhteistyö ja globalisaatio.

Syventävät kurssit

3. kurssi: Riskien maailma (GE3)
Maapallon riskien ja uhkien tutkiminen. Luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet (esim. tulivuorenpurkaukset ja hurrikaanit). Ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet: luonnonvarojen käyttöön liittyvät riskit: energiakysymykset ja luonnonvarojen riittävyys,
puhtaan veden saatavuus, eroosio ja aavikoituminen, ilmaston muutos, saastuminen ja biodiversiteetin
heikkeneminen. Mahdollisuudet estää ja pienentää ympäristöriskejä kestävän kehityksen keinoin.
Ihmiskunnan riskit ja riskialueet: väestönkasvu ja nälkä, kaupungistuminen, globalisoitumiseen liittyvät
riskit, yhteiskunnalliset ja poliittiset jännitteet, sodat, pakolaisuus ja sosiaalinen eriarvoistuminen,
ristiriitojen säätelymahdollisuudet. Pohjakurssit GE 1 ja GE 2. Kurssilla käsitellään runsaasti reaaliaikaista
www aineistoa.
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4. kurssi: Aluetutkimus (GE4)
Kurssin tavoitteena on oman aluetutkimuksen tekeminen. Alue voi olla luonnonalue, poliittinen alue tai
kulttuurinen alue. Aluetutkimuksen teon apuna käytetään karttoja ja diagrammeja. Kurssilla opetellaan
kartan piirtoa eri tekniikoin, maantieteellisen tiedon keräämistä sekä lähdekritiikkiä.
Paikkatietojärjestelmät. Kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot: kenttähavainnot,
kysely ja haastattelu, kartat, numeeriset lähteet sekä niiden visualisointi karttoina ja diagrammeina,
lähdekirjallisuus ja www lähteet. Pohjakurssi GE 2
Soveltava kurssi

5. kurssi: Maantieteen kertauskurssi (GE5) 0,3 kurssia
Kurssilla kerrataan ja syvennetään maantieteen kurssien keskeisimpiä ja vaikeampia aihepiirejä sekä
tutustutaan reaalikoetehtäviin.
Kurssi arvostellaan suoritettu/hylätty

FYSIIKKA
Pakollinen kurssi

1. kurssi: Fysiikka luonnontieteenä (FY1)
Kurssin tavoitteena on, että oppilas ymmärtää jokapäiväisen elämän fysiikan ilmiöt ja osaa jäsentää
luonnonilmiöitä fysiikan käsitteiden avulla. Tutustutaan aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen
sekä opitaan hankkimaan tietoa luonnosta havainnoimalla ja mittaamalla. Lisäksi suunnitellaan ja
tehdään kokeita sekä arvioidaan ja tulkitaan tuloksia. Opitaan esittämään kokeellisesti saatua tietoa
muille.
Syventävät kurssit

2. kurssi: Lämpö (FY2)
Kurssilla tutustutaan lämpöenergiaan liittyviin käsitteisiin. Tarkastellaan mm. aineiden
termodynaamiseen tilaan liittyviä lakeja, olomuotojen muutoksia ja lämpölaajenemista. Tehdään edellä
mainittuihin ilmiöihin liittyviä kokeita. Lisäksi pohditaan lämpöenergiaan liittyviä ilmiöitä
ympäristönsuojelun ja teknologian näkökulmasta.
3. kurssi: Aallot (FY3)
Opiskellaan värähtely- ja aaltoliikkeen perusteita tutkimalla mm. mekaanista värähtelyä, ääntä ja
sähkömagneettisia aaltoja. Käsitellään myös melun terveysvaikutuksia ja melulta suojautumista. Lisäksi
tutustutaan optiikkaan linssien ja peilien avulla.
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4. kurssi: Liikkeen lait (FY4)
Perehdytään liikettä koskeviin ilmiöihin ja niitä selittäviin malleihin. Tutustutaan Newtonin lakeihin sekä
teoreettisesti että tekemällä kokeita. Kurssilla käsitellään mm. etä- ja kosketusvoimia, liikemäärän
säilymistä sekä liike- ja potentiaalienergiaa.
5. kurssi: Pyöriminen ja gravitaatio (FY5)
Syvennetään liikeopin tuntemista ja siihen liittyvien ilmiöiden matemaattista hallintaa. Parannetaan
mekaniikan maailmankuvan tuntemusta. Perehdytään mm. pyörimisliikkeen malleihin,
ympyräliikkeeseen, heittoliikkeeseen sekä gravitaatioon.
6. kurssi: Sähkö (FY6)
Tutustutaan sähköön liittyviin ilmiöihin, tutkitaan ja rakennetaan erilaisia virtapiirejä sekä perehdytään
mittaustekniikkaan. Käsitellään mm. vastusten ja kondensaattoreiden kytkentöjä ja tarkastellaan aineen
käyttäytymistä sähkökentässä.
7. kurssi: Sähkömagnetismi (FY7)
Kurssilla tutkitaan kokeellisesti sähkömagneettisia ilmiöitä ja harjoitellaan ilmiöiden laskennallista
hallintaa. Tarkastellaan magneettisen voiman vaikutusta aineeseen ja varattuun hiukkaseen. Lisäksi
perehdytään sähköturvallisuuteen ja energiateollisuuteen.
8. kurssi: Aine ja säteily (FY8)
Tutustutaan kvanttimekaniikan peruskäsitteisiin. Perehdytään dualismiin sekä aineen ja energian
ekvivalenssiin aineen rakennetta ja rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina. Tutustutaan
mm. atomimalleihin ja atomiytimien rakenteeseen, säteilyn syntyyn ja vaikutuksiin sekä
valosähköilmiöön.
Soveltavat kurssit

9. kurssi: Fysiikan työkurssi (FY9) 0,5 kurssia
Kurssilla tehdään fysiikan perusmittauksia ja – töitä ja opitaan näin käytännössä, miten saadaan
kokeellista tietoa. Kokeellisen työskentelyn perusteet, mittaustulosten arviointi ja työselostuksen
laatiminen tulevat tutuiksi. Tehtävät työ riippuvat siitä, mitä muilla kursseilla on jo tehty. Työt voidaan
tehdä yksin, pareittain tai ryhmissä. Kurssin aikana voidaan tehdä myös toiminnallinen opintokäynti.
10. kurssi: Elektroniikka (FY10) 0,5 kurssia
Kurssilla perehdytään peruselektroniikkaan ja komponentteihin. Rakennetaan piirejä ja tutkitaan niiden
toimintaa. Piirit voidaan rakentaa joko kokoamalla kytkentä piirilevyyn tai simuloimalla piiri
tietokoneohjelmalla. Pääpaino on kokeellisessa työskentelyssä.
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KEMIA
Pakollinen kurssi

1. kurssi: Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1)
Kurssilla vahvistetaan peruskoulussa opittuja kemian käsitteitä ja tutustutaan tarkemmin orgaanisiin
yhdisteisiin ja niiden merkitykseen elollisessa luonnossa. Tarkastellaan erilaisia seoksia ja orgaanisten
yhdisteiden hapettumis-pelkistymisreaktioita. Lisäksi kehitetään kokeellisen työskentelyn ja
tiedonhankinnan sekä tiedon esittämisen taitoja.
Syventävät kurssit
2. kurssi: Kemian mikromaailma (KE2)
Kurssilla perehdytään aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiin yhteyksiin. Aineiden ominaisuuksia
tutkitaan kokeellisesti ja niistä tehdään päätelmiä mm. jaksollisen järjestelmän avulla. Käsitellään
elektroniverhon rakennetta, kemiallisia sidoksia ja yhdisteiden avaruudellista rakennetta sekä isomeriaa.
3. kurssi: Reaktiot ja energia (KE3)
Kurssilla tarkastellaan sekä kokeellisesti että teoreettisesti reaktioihin liittyviä ilmiöitä. Opetellaan myös
reaktioiden matemaattista käsittelyä. Lisäksi käsitellään kemiallisten reaktioiden merkitystä ihmisen
elinympäristössä ja teollisuudessa.
4. kurssi: Metallit ja materiaalit (KE4)
Tutustutaan teollisuudelle tärkeisiin raaka-aineisiin, sähkökemiallisiin ilmiöihin ja syvennetään tietoja
hapettumis-pelkistymisreaktioista. Kurssin aikana tarkastellaan mm. sähkökemiallista jännitesarjaa,
kemiallista paria ja elektrolyysiä sekä kokeellisesti että laskennallisesti.
5. kurssi: Reaktiot ja tasapaino (KE5)
Kurssilla tutkitaan kemiallisen reaktion tasapainoon liittyviä ilmiöitä ja niiden merkitystä teollisuudessa
ja luonnossa. Tarkastellaan mm. happo-emäs-tasapainoa, puskuriliuoksia sekä liukoisuustuloa
kokeellisesti ja laskennallisia menetelmiä käyttämällä.
Soveltavat kurssit
6. kurssi: Kertauskurssi (KE6) 0,3 kurssia
Kurssilla kerrataan lukion kemian keskeiset sisällöt ja harjoitellaan kemiallisten laskujen laskemista
ennen ylioppilaskirjoituksia.
7. kurssi: Kemian työkurssi (KE7) 0,5 kurssia
Työkurssilla tehdään töitä, jotka sisältävät kvalitatiivista ja kvantitatiivista analyysiä. Tehtävät työt
riippuvat siitä, mitä töitä muilla kursseilla on toteutettu. Valmistetaan esimerkiksi suolaa, esteriä tai
polymeeriä, tehdään sähkökemian töitä, titrataan jne.
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USKONTO
Evankelis-luterilainen uskonto
Pakolliset kurssit
1. kurssi: Uskonnon luonne ja merkitys (UE1)
Kurssilla tutustutaan uskontoon yleismaailmallisena ja inhimillisenä ilmiönä sekä kulttuuriin,
yhteiskuntaan ja maailmankatsomuksiin vaikuttavana tekijänä. Keskeisiä sisältöjä ovat uskonto ilmiönä
ja tutkimuskohteena sekä Raamatun ja kristillisen tradition merkitys uskonnollisen
maailmankatsomuksen muotoutumisessa ja länsimaisen kulttuurin muokkaajana.
2. kurssi: Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2)
Kurssilla perehdytään kristinuskon syntyyn ja kirkon kehitykseen. Keskeisiä sisältöjä ovat kirkkohistorian
suuret linjat, eri kirkkojen merkitys ja luonne kulttuurin keskeisillä alueilla sekä kirkkojen rooli tämän
päivän maailmassa elämän eri alueilla.
3. kurssi: Ihmisen elämä ja etiikka (UE3)
Kurssilla perehdytään kristilliseen etikkaan ja sen raamatulliseen taustaan. Keskeisiä sisältöjä ovat
käsitys Jumalasta ja ihmisestä sekä etiikka tieteenä ja erilaiset eettiset järjestelmät. Opiskelu on
vuorovaikutteista ja yhdessä etsitään vastauksia opiskelijoille läheisiin yksilö- ja yhteiskuntaeettisiin
kysymyksiin.
Syventävät kurssit

4. kurssi: Uskontojen maailmat (UE4)
Kurssilla perehdytään suuriin maailmanuskontoihin ja niiden taustalla vaikuttaviin kulttuureihin.
Tarkemmin perehdytään Lähi-Idässä syntyneisiin uskontoihin: juutalaisuuteen, kristinuskoon ja
islamilaisuuteen. Keskeisiä sisältöjä ovat uskontojen synty, kehitys, opit, rituaalit sekä yhteiskunnallinen
merkitys ja kulttuurivaikutus.
5. kurssi: Mihin suomalainen uskoo? (UE5)
Kurssilla tutustutaan kirkkoihin ja uskonnollisiin yhteisöihin Suomessa. Huomioidaan ajankohtaiset ilmiöt
ja uudet uskonnolliset liikkeet. Perehdytään ekumeeniseen työskentelyyn Suomessa ja muualla
maailmassa. Opiskelija saa mielikuvan uskonnosta yhtenä kulttuurivaikuttajana tämän päivän
yhteiskunnassa.
Soveltavat kurssit

8. kurssi Abien kertauskurssi (UE8) 0,3 kurssia
Kurssilla kerrataan lukion oppimäärä ja valmentaudutaan yo-kokeeseen.
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ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Pakolliset kurssit
ET1

Hyvä elämä

ET2

Maailman kuva

ET3

Yksilö ja yhteisö

Syventävät kurssit
ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti
Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta
jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nykyyhteiskunnan monikulttuurisuuteen.

ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissä
Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä.
Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen.

FILOSOFIA
Pakollinen kurssi
1. kurssi: johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)
Kurssilla tutustutaan filosofian perusteisiin: mitä on filosofia? Mitä ovat filosofian peruskysymykset?

Valtakunnalliset syventävät

2. kurssi: Filosofinen etiikka (FI2)
Kurssilla perehdytään filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin. Kurssin tavoitteena on,
että opiskelija oppii perustelemaan moraalisia ratkaisuja ja näkemyksiä filosofisen etiikan välinein. Kurssilla
pohditaan hyvän elämän perusteita ja pohditaan mm. ympäristöetiikan peruskysymyksiä.
3. kurssi: Tiedon, tieteen ja todellisuuden filosofia (FI3)
Kurssilla tutustutaan metafysiikan peruskäsitteisiin ja peruskysymyksiin. Kurssilla pohditaan, mitä on tieto ja
tietämien, millaista on tietäminen ihmistieteissä ja luonnontieteissä.
4. kurssi: Yhteiskuntafilosofia (FI4)
Kurssilla jäsennetään käsitteellisesti yhteiskunnan toimintaa ja kulttuurista ympäristöä. Kurssilla tutustutaan
yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden käsitteeseen ja sitä koskeviin teorioihin. Kurssilla pohditaan
monikulttuurisuutta ja identiteettiä, globalisaatioon ja tekniikkaan liittyviä filosofisia ja eettisiä kysymyksiä.
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HISTORIA
Pakolliset kurssit
1. kurssi: Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1)
Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta
kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan.
2. kurssi: Eurooppalainen ihminen (HI2)
Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen
maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä.
Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin tuotoksiin erityyppisen historiallisen lähdeaineiston
avulla. Kulttuuri ymmärretään laaja-alaisena käsitteenä. Oheistehtävänä kurssin aikana voidaan tehdä
kurssin aihepiiristä pienoistutkielma, esitelmä tai lukea historiallinen romaani, josta tuotetaan kirjaarvostelu.
3. kurssi: Kansainväliset suhteet (HI3)
Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun
lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen ja
valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia
vastakohtanaan diktatuuri.
Kurssin aikana voidaan tehdä oheistehtävänä esim. uutistapahtumien seurantatehtäviä maittain tai
maanosittain.
4. kurssi: Suomen historian käännekohtia (HI4)
Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelunkohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman
muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan.
Kurssilla tarkastellaan myös taloudellisia ja kulttuurisia muutoksia.
Suomen historian käännekohtia käsitellään myös paikallishistoriallisesta näkökulmasta mahdollisuuksien
mukaan. Kurssin aikana voidaan oheistehtävänä tehdä esim. paikallishistoriallinen haastattelu
litterointeineen.
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Syventävät kurssit

5. kurssi: Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5)
Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista
kulttuuriperintöä. Kurssin aikana tehdään opintokäynti Kaunislehdon kotiseutumuseoon, mahdollisesti
myös Kainuun maakuntamuseoon ja Paltaniemen kirkkoon. Kurssin oheistehtäväksi sopivat myös
itsenäisesti tai ryhmätöinä toteutetut pienoistutkielmat ja esitelmät.
6. kurssi: Kulttuurien kohtaaminen (HI6)
Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä
kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät
kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta. Kurssilla tehdään oppilastöitä.
9. kurssi: Historian kertaus- ja yo-valmennuskurssi (HI9) 0,3 kurssia
Kurssilla kerrataan historian kurssien keskeisiä asiasisältöjä ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin
mm. erityyppisten yo-tehtävien analysoinnilla, vanhojen yo-tehtävien läpikäynnillä ja
vastausharjoittelulla.
Soveltava 10. kurssi: Ekomuseo (HI10)

YHTEISKUNTAOPPI
Pakollinen kurssi

1. kurssi: Yhteiskuntatieto (YH1)
Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen
yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen.
Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen.
Kurssin aikana pyritään vierailemaan kunnanvaltuuston istuntoa seuraamassa.
Kurssin aikana tehdään seurantatehtäviä poliittis-yhteiskunnallisista tapahtumista kuten vaaleista ja
puolueista. Lisäksi voidaan tehdä teemaan liittyviä tutkimuksia. Väittelyt ja (paneeli) keskustelut sopivat
myös kurssin aihepiiriin ja näkökulmaan.
2. kurssi: Taloustieto (YH2)
Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin ja
käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla
tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla.
Kurssilla voidaan tehdä myös tutustumiskäyntejä lähiseudun yrityksiin.
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Syventävät kurssit

3. kurssi: Kansalaisen lakitieto (YH3)
Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia
oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse.
Kurssilla voidaan
poliisilaitokselle.

järjestää

tutustumiskäyntejä

ja

vierailuja

esimerkiksi

käräjäoikeuteen

ja

4. kurssi: Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (YH4)
Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan
yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään
keskusteluun.
Soveltavat kurssit

5. kurssi: Yhteiskuntaopin kertaus- ja yo-valmennus (YH5) 0,3 kurssia
Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin kurssien keskeisiä sisältöjä ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin
mm. erityyppisten tehtävien analysoinnilla, vanhojen yo-tehtävien läpikäynnillä ja vastausharjoittelulla.
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PSYKOLOGIA
Pakollinen kurssi
1. kurssi: Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1) Mitä psykologia on? Mihin sitä voi
soveltaa ja käyttää? Mitä psykologia tutkii?
Syventävät kurssit
2. kurssi: Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2) Ihmisen elämänkaari vauvasta vanhuuteen. Psyykkisen
kehityksen ongelmat ja niihin vaikuttaminen. Tutkitaan psyykkistä kehitystä.
3. kurssi: Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3) Mitä on oppiminen, muisti, ongelmanratkaisu,
älykkyys jne? Ihmisen toiminnan neuropsykologia, aivot ja psyyke. Eli; Mikä aivoissamme vaikuttaa
käyttäytymiseemme, vireyteemme, uniimme, tunteisiimme jne.
4. kurssi: Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4)Tutustutaan motiiveihin ja tunteisiin, niiden
kehittymiseen, ilmenemiseen ja merkitykseen. Tarkastellaan motiivien ja tunteiden perusteorioita ja
tutkimusta. Perehdytään motiivien ja tunteiden vaikutuksiin ihmisen toiminnassa, hyvinvoinnissa ja
sosiaalisessa yhteistoiminnassa. Tarkastellaan ihmisen kognitiivisia toimintoja, ajattelua,
ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa.
5. kurssi: Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5) Mikä on persoona, miten sitä tukitaan jne.
Soveltavat kurssit
6. kurssi: Sosiaalipsykologia(PS6)
Sosiaalipsykologia tutkii sosiaalista elämää: yksilöiden, ryhmien, yhteiskunnan ja kulttuurin välisiä
suhteita ja yksilön psykologisen toiminnan sosiaalisuutta. Tutkimuksen aiheita ovat esim.
sosiaalistuminen, sosiaalisen tiedon käsittely, vuorovaikutus, ryhmädynamiikka ja kulttuurin
monimuotoisuus. Numeroarviointi.
7. kurssi: Mediapsykologia (PS7)
Kurssin sisältönä on mediakäyttäytyminen sekä ihmisen ja median välisen suhteen tutkiminen. Kurssilla
opitaan tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti median käyttämiä vaikuttamiskeinoja perehtymällä niihin
psykologisiin vaikutusmekanismeihin, joiden kautta ihmisen ja median vuorovaikutus tapahtuu. Kurssilla
tutustutaan myös mediamotiiveihin ja pohditaan median merkitystä yksilön asenteiden, arvojen ja
tunteiden syntymisessä. Arviointi: Suoritusmerkintä.
8. kurssi: Abien kertauskurssi (PS) 0,3 kurssia
Abien kertauskurssi YO -kirjoituksia varten. Käydään läpi keskeiset kurssien asiat.
Lukio-ohjelmaan kuuluu pakollisena yhteensä 3 taidekurssia: 1 tai 2 kuvaamataitoa ja 1 tai 2 musiikkia. Tarkempia
tietoja taideaineiden kurssisisällöistä saa opettajilta lukuvuoden alussa.
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MUSIIKKI
Pakolliset kurssit
1. kurssi: Musiikki ja minä (MU1)
Kurssin keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella sekä
pohtii musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Opiskelijalle annetaan
perusvalmiudet musisointiin sekä musiikin kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen. Opetettavana aineksena
käytetään erityylistä musiikkia. Kurssilla tutustutaan myös opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen
musiikkitoimintaan
Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä.
Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

Pakollinen / syventävä kurssi
2. kurssi: Moniääninen Suomi (MU2) Vaihtoehtoinen kuvataiteen kurssin kanssa
Kurssilla annetaan yleiskuva suomalaisen musiikin historiallisesta kaaresta, luodaan katsaus uusimpaan
suomalaiseen musiikkiin ja tutustutaan suomalaisiin huippuihin aina orkesterinjohtajista rock-laulajiin.
Lisäksi luodaan lyhyt kronologinen katsaus eurooppalaisen musiikin kehitykseen ja annetaan yleiskuva
eri musiikkikulttuureista. Kurssin päätavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden omaa kulttuurista
identiteettiään musiikin kansainvälisessä kentässä.
Sisältöjen tulee edustaa eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia.
3. kurssi: Ovet auki musiikille (MU3), syventävä kurssi. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii
tuntemaan itselleen vieraita musiikkilajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin
kulttuurisidonnaisuutta.
Kurssilla
tutustutaan
syvällisesti
joihinkin
musiikkilajeihin
ja
musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan.
4. kurssi: Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4), syventävä kurssi. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Opiskelija
perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi mediassa, elokuvassa, joukkoviestimissä ja internetissä sekä
tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen.
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KUVATAIDE
Pakolliset kurssit
1. kurssi: Minä, kuva ja kulttuuri (KU1)
Kurssin teemana ovat opiskelijan tutustuminen käsitteisiin taide, erilaiset kulttuurit sekä taidekuvien
katsominen. Asiat käsitellään pääosin oppikirjan laajuuden mukaan. Tarvittaessa oppilaat saavat
lisämateriaalia monisteina tai nettiosoitteina.
Oppilaat lukevat annetut aiheet kotona. Koulussa aihetta syvennetään keskustelujen ja erityisesti
erilaisten visuaalisten tehtävien avulla. Tehtävien yhteydessä kerrataan peruskoulussa opitut asiat
työskentelytekniikoista ja kuvan rakentamisen keinoista. Painotetaan omaa kuvallista tekemistä ja
sisällön saamista kuviin
Pakollinen / syventävä kurssi
2. kurssi: Ympäristö, paikka ja tila (KU2) Vaihtoehtoinen musiikin kurssin kanssa
Kurssin teemana ovat erilaiset tilat ja esineet sekä niiden vaikutus ympäristössämme. Oppilaat
tutustuvat ensin itsenäisesti käsitteisiin ja aihealueisiin oppikirjan avulla. Koulussa aihetta syvennetään
keskustelujen ja erityisesti tehtävien avulla.
Valitsemme joka vuosi yhden kohteen – esine tai tila – lähiympäristöstämme, johon tutustumme eri
tavoin moniaistisesti havainnoimalla ja näitä kokemuksia eteenpäin työstämällä. Toisena suurempana
tehtävä oppilaat harjoittelevat tuote- tai tilasuunnittelua ideoinnista tunnelma- ja havainnekuviin
saakka.
Syventävät kurssit

3. kurssi: Media ja kuvien viestit (KU3)
Kurssin teemana on median luoma kuvamaailma. Oppilaat tutustuvat itsenäisesti oppikirjan avulla kuvan
merkitykseen, sarjakuvaan, elokuvaan ja mainoskuviin. Lisäksi he saavat lisämateriaalia graafisesta
suunnittelusta, tuotemerkeistä ja www-sivuista. Alkuosassa kurssia tehdään erilaisia lyhyitä tehtäviä,
jotka syventävät ja tuovat omakohtaisemmaksi opiskeltua materiaalia. Opettaja tekee kurssille eri
median osa-alueista suurempia tehtäviä, joista oppilas valitsee itselleen yhden, jonka toteuttaa.
4. kurssi: Taiteen kuvista omiin kuviin (KU4)
Kurssin aikana oppilaat tekevät portfolion. Portfolio sisältää heidän tekemiään kirjallisia ja visuaalisia
tehtäviä, jotka yhdessä muodostavat sekä teemallisia että kronologisia aihealueita kuvataiteen
historiasta. Tehtävät edellyttävät omaa taiteellista tuotosta ja samalla auttavat syventämään ja tuomaan
kuvataiteen historiaa omakohtaisemmaksi. Portfolio sisältää myös oppilaan tekemiä erilaisia sanallisia ja
visuaalisia analyysiharjoituksia. Tärkeä osa portfoliota on oma pohdiskeleva, sanallinen itsearviointi.
(KU1:ssä tutustutaan erilaisiin analysointitapoihin ja KU4:ssa tehdään analysointiharjoituksia)
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5. kurssi: Nykytaiteen työpaja (KU5)
Oppilas kertaa ennen kurssille tuloa oppikirjasta, mitä se kertoo käsitteestä nykytaide. Kurssin alussa
syvennetään käsitettä nykytaide erilaisten lyhyiden tehtävien ja nettimuseoiden yms. avulla. Tunnilla
käydään myös läpi erilaisia visuaalisia ammatteja. Oppilaat toteuttavat joko itsenäisesti tai ryhmätyönä
oman produktion tai osallistuvat koulussa tai koulun ulkopuolella eri taiteiden väliseen projektiin.
Tilanne katsotaan joka vuosi erikseen.
Soveltavat kurssit

6. kurssi: Kuvataiteen ja tekstiilityön lukiodiplomi (KU6)
Sekä kuvataiteen että käsityön lukiodiplomi on näyttökoe, jonka tehtävät annetaan valtakunnallisesti.
Kuvataiteen lukiodiplomityön voi suorittaa opiskelija, joka on suorittanut 4 kuvataiteen kurssia. Käsityön
lukiodiplomityön voi suorittaa opiskelija, joka on suorittanut 2 käsityön kurssia.
Lukiodiplomityö koostuu kolmesta osasta: omasta taiteellisesta teoksesta/käsityö tuotteesta,
portfoliosta, jota rakennetaan oman taiteellisen teoksen/työskentelyn myötä sekä kirjallisesta osasta.
Lukiodiplomin suorittamisesta on etua joihinkin jatko-opintopaikkoihin haettaessa.
Työ arvostellaan asteikolla 1-5 (5 = erinomainen).

LIIKUNTA
1. kurssi
Tavoite: Lajikokonaisuuksien kautta tietojen ja taitojen lisääminen sekä pelitekniikan ja taktiikan
oppiminen
Sisältö: - ulkopalloilu 12 h
-pesäpallo, jalkapallo, jääkiekko /-pallo tai ultimate
- sisäpalloilu 12 h
- kori- / lentopallo tai salibandy
- kunto- / muut taitolajit 12 h
- yu, suunnistus, fit ware / aerobic, kuntosali, sulkapallo, tennis, pöytätennis, hiihto, pyöräily, uinti,
laskettelu, sauvakävely
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2. kurssi
Tavoite: Lajikokonaisuuksien kautta tietojen ja taitojen lisääminen sekä pelitekniikan ja
taktiikan oppiminen
Sisältö: - tanssiopetus 12 h
- vanhojen päivän ohjelma
- kaksi kokonaisuutta seuraavista valinnoista yht. 24 h:
- ulkopalloilu tai sisäpalloilu tai kunto- / muut taitolaji

Arvostellaan 4 – 10
Arviointi suoritetaan pakollisten kurssien valmistuttua, ja siinä huomioidaan tuntityöskentely
liikuntatuntien aikana ja erilliset taitotestit, jotka suoritetaan yhdessä sovittavana aikana.

Kunto- ja taitolajeja voi suorittaa kouluajan ulkopuolella, mutta niistä tulee sopia opettajan kanssa
etukäteen, ja niissä tulee olla varmennusmerkintä.
Samaa liikuntalajia voi tehdä 12 tuntia pakollisiin kursseihin yhteensä.

Syventävät kurssit
Tavoite: Liikunnan toteuttaminen yksilö- pari- tai ryhmätyöskentelynä
Teemat : "virkisty liikunnasta" "yhdessä liikkuen" ja "kuntoliikunta"

Sisältö:
Opiskelija voi kerätä lisäksi syventäviä kursseja niistä pakollisten kurssien aikana koulussa
suoritetuista lajeista, joiden tunnit jäävät yli näistä kursseista. Tunteja tulee olla 38 / kurssi.
Samasta lajista annetaan kuitenkin vain yksi kurssi.

50

LIIKKUVA JA TERVE KOULU
Soveltavat kurssit

Tavoite: Hyöty- ja terveysliikunnan kautta kuntoliikuntaan
Sisältö: Suoritetaan 160 h (à 45 min.), josta opiskelija saa 3 soveltavaa kurssia
Kurssisuoritukset voidaan tehdä sekä koulussa että kotona. Suorituksista pidetään päiväkirjaa
annettujen ohjeiden mukaan. Kurssiin sisältyvät itsenäisesti tai yhdessä toteutettu kuntotestaus sekä
tarpeen mukaan yhteiset palaverit sovituista aiheista. Kurssin suorittaneet saavat erillisen
kurssitodistuksen
Opiskelija voi suorittaa soveltavia kursseja myös kotona kouluajan ulkopuolella.
Yksi kurssi 38 tuntia (à 45 min. ) Samasta lajista annetaan yksi kurssi, ja suorituksesta varmennus esim.
ohjaajalta/valmentajalta tai huoltajalta. Merkinnät harjoitusvihkoon heti jokaisen suorituskerran
jälkeen.

TERVEYSTIETO
1.kurssi: Terveyden perusteet (TE1)
Syventävät kurssit

2. kurssi: Nuoret, terveys ja arkielämä (TE2)
Kurssilla syvennetään arkielämässä tarvittavaa terveystietoutta ja terveysosaamista. Kurssin aikana
korostuu opiskelijan valmius ottaa vastuuta omasta ja toisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä
ja edistämisestä. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat mm. ravitsemus, liikunta, seksuaaliterveys, päihteet,
riippuvuudet ja henkinen jaksaminen.
3. kurssi: Terveys ja tutkimus (TE3)
Kurssilla perehdytään terveyden ja sairauden tutkimiseen sekä tavallisimpiin terveydenhuollon
tutkimuksiin ja niiden tulkintaan ja johtopäätöksiin. Lisäksi perehdytään terveyshuollon eri käytäntöihin,
terveyspalvelujen tarjontaan sekä yksilön asemaan terveyden ja sairauden hoidossa. Kurssilla käsitellään
myös tautien historiaa kulkutaudeista nykypäivän trendeihin.
Kurssin aikana tehdään pienimuotoinen tutkimustyö, joka arvioidaan.
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OPINTO-OHJAUS
1. kurssi: Koulutus, työ ja tulevaisuus (OP1) Opinto-ohjauksen pakollisen kurssin tavoitteena on, että
opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen
liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Opinto-ohjauksen kurssilla käsitellään kaikille opiskelijoille yhteisiä,
lukio-opintoihin, ylioppilastutkintoon, jatko-opintoihin, ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä
sekä kulloinkin lukio-opintojen kannalta ajankohtaisia asioita. Kurssiin liittyen järjestetään tutustumista
työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin. Keskeisiä sisältöjä ovat opintojen
rakentuminen ja omien opiskelutaitojen kehittäminen, itsetuntemus ja omien toimintamallien sekä
vahvuuksien tunnistaminen, työelämätietous, ylioppilastutkinto, ammatillinen suuntautuminen ja jatkoopintojen pohtiminen, jatko-opintoihin hakeutuminen sekä työelämään siirtyminen. Kurssin
suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
2. kurssi: Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (OP2) Opinto-ohjauksen syventävän kurssin keskeisenä
tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiuksia, parantaa hänen itsetuntemustaan ja ohjata häntä
perehtymään jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin kysymyksiin, joihin muussa
ohjauksessa ei ole mahdollista syventyä. Syventävän kurssin tavoitteet ja sisällöt määritellään
opiskelijoiden keskeisten toiveiden pohjalta. Sisältöinä voi olla mm. vierailut jatko-opintomessuille,
työpaikoille, oppilaitoksiin, työ- ja jatkokoulutuspaikkojen vierailijat, pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin
tutustuminen, koulutusalatietouden syventäminen, työvoimatoimiston palveluihin tutustuminen
sekä työnhaku. Keskeistä kurssin suorittamisessa on portfolio, joka tehdään kurssin aikana yhteisesti
valittuihin teemoihin sekä mahdollisiin vierailuihin ja messuihin liittyen. Kurssi arvioidaan
suoritusmerkinnällä.

MUUT SOVELTAVAT KURSSIT
KOTITALOUS
1. kurssi:
Kurssin tavoitteena on kehittää ja vahvistaa arjen perustaitojen hallintaa ja antaa valmiuksia itsenäiseen
elämään. Kurssin sisältöalueita ovat ruoanvalmistus, leivonta, terveyttä edistävät valinnat ja
ravitsemustieto sekä rahan käyttö, omien vaatteiden huoltaminen, kämpän siivous ja ekologiset
valinnat. Kurssin sisältöä suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.
2. kurssi:
Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden toiveiden mukaan maailman eri ruokiin ja ruoka- ja
tapakulttuureihin. Toisena aihekokonaisuutena on juhlien järjestäminen ja tapatietous, kattaminen,
tarjoilu jne.
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3. kurssi: Kotitalouden diplomikurssi
Kotitalouden diplomikurssi sisältää kaksi kurssia ja lukiodiplomikurssin. Diplomin valtakunnalliset aiheet
vaihtuvat vuosittain. Kurssin aikana opiskelija tekee valitsemaansa teemaan liittyen lukiodiplomityön,
johon liittyy työsuunnitelma, työpäiväkirja ja esseen kirjoittaminen.

KANSALAISOPISTON JA LUKION YHTEISTYÖ
Lukiokursseiksi hyväksytään kansalaisopistossa suoritettuja kursseja.
40 tunnin kurssi opistossa = 1 kurssi, 20 tunnin kurssi opistossa = 0,5 kurssia
Muualla suoritettavien kurssien hyväksymisestä lukio-opintoihin on sovittava etukäteen rehtorin
kanssa.
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1. Tietostrategia

PALTAMON LUKION TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Perustehtävä
lukiokoulutus tarjoaa ajanmukaiset oppimisympäristöt, jotka antavat valmiudet jatko-opintoihin,
työelämään ja elinikäiseen oppimiseen.
VISIO 2016
Valtakunnallisesti ja kansainvälisesti edistyksellinen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäjä ja
pedagoginen kehittäjä.
Toimintaperiaatteet (arvot)
vuorovaikutteisuus, yhteiskuntavastuu ja tuloksellisuus

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Asiakas ja asukas,
elinvoimainen Kainuu

Henkilöstö ja
uudistuminen

Palveluiden järjestäminen
ja tuotantotavat

Talous

Laaja-alaiset TVTvalmiudet jatkoopintoihin ja elinikäiseen oppimiseen

TVT:tä monipuolisesti
hyödyntävä ja
muutoskykyinen
henkilöstö.

Uutta oppimiskulttuuria
tukevia laitteita
tarpeellinen määrä

Tasapainoinen talous

Mahdollisuus
yksilöllisiin opintosuunnitelmiin.

Ajanmukaisten
opetusteknologian, työtapojen ja menetelmien
hyödyntäminen lähi- ja
etäopetuksessa.

Kainuun yhteinen
etäkurssitarjonta

MENESTYSTEKIJÄT
Monipuolinen ja laaja
tvt-laitteiden ja
järjestelmien käyttö

Henkilöstön osaaminen
varmistetaan henkilökohtaisella koulutussuunnitelmalla.

Toisen asteen
keskinäinen yhteistyö.

Opettajien pedagoginen
tuki

Suunnitelmallinen
tiedottaminen
opiskelumahdollisuuksista

Toimintojen
automatisoituminen.

Ajan tasalla olevat ja
toimintavarmat yhdenmukaiset toimintaympäristöt (laitteet,
ohjelmistot sekä pedagoginen ja tekninen tuki)

Opinto-ohjauksen
tehostaminen mahdollistamaan yksilölliset
opintopolut

Laitteistojen ja ohjelmistojen
pitkä elinkaari ja korkea
käyttöaste.
Opettajien täydennyskoulutukseen varatuista
resursseista käytetään
tarvittava määrä tvtkoulutukseen.
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2. Yhteistyö huoltajien kanssa
Huoltajia autetaan perehtymään lukio-opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä oppilaitoksen työtapoihin ja
toimintakulttuuriin. Tärkein lukion yhteistyökumppani opiskelijan opiskelun ja hyvinvoinnin tukemisessa ovat
huoltajat. Huoltajien tulee saada säännöllisesti tietoa opiskelijan opintoihin ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa,
jotta he voisivat puuttua asioihin nopeasti.
Yhteistyön luomisessa ja ylläpitämisessä on erilaisia toimintamalleja. Kotiväeniltoja järjestetään. Vanhemmat
voivat osallistuvat juhliin ja koulun yhteisiin tilaisuuksiin.
Ryhmänohjaaja ja tarvittaessa opinto-ohjaaja sekä terveydenhoitaja pitävät yhteyttä huoltajiin. Tiedottamisessa
hyödynnetään myös Wilmaa. Jos opiskelijalla on luvattomia tai selvittämättömiä poissaoloja ja opiskelijan näyttö
on liian vähäinen kurssin arvostelemiseksi, niin siitä tiedotetaan opiskelijalle ja alle 18-vuotiaan huoltajille.
Toispaikkakuntalaisten ja maahanmuuttajien erityistarpeista huolehditaan. Erityisen tuen tarpeessa olevan
opiskelijan asiat ja yhteydet huoltajiin hoidetaan tarpeen mukaan.

3. Yhteistyö muiden oppilaitosten ja tahojen kanssa
Video-opetusta järjestetään yhteistyössä Suomussalmen ja Puolangan lukioiden kanssa.
Paltamon kunnan perusopetukseen pidetään aktiivista yhteyttä ja markkinoidaan lukio-opiskelua.
Pidetään yllä yhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen, yrittäjien, järjestöjen ja paikallisten toimijoiden kanssa.

4. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus
Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet
suorittaa lukio-opintonsa. Erityistä tukea tarvitsevat sellaiset opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen
opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden
vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea.
Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai
elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi.
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu voidaan lukiolain (629/1998) 13 §:n (muutettu lailla 478/2003)
mukaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja –asetuksessa ja lukion opetussuunnitelmassa määrätään. Jos
opiskelija vapautetaan jonkin oppiaineen opiskelusta, hänen tulee valita sen tilalle muita opintoja niin, että
säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy. Lukiolain 13 §:ssä tarkoitetut oppimistilanteet ja kokeet tulee
järjestää siten, että opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Opiskelijalle voidaan laatia suunnitelma,
johon kirjataan, miten yksilölliset toimenpiteet voidaan toteuttaa. (Erityisen tuen suunnitelma)
Kuraattori tekee kaikille lukion aloittaville hyvinvointihaastattelun ja lukemisen ja kirjoittamisen vaikeutta
seulovan lukitestin. Haastattelussa pyritään selvittämään opiskelijan erityisen tuen tarve ja ohjaamaan tarvittaviin
tukitoimiin. Opiskelijoiden tukiverkostoon voivat kuulua esimerkiksi etsivä nuorisotyö ja nuorisopsykiatrian
poliklinikan lanu-työntekijä. Lukiseulaan jääneet opiskelijat ohjataan erityisopettajan jatkotesteihin ja tarvittaessa
neurologille tarpeellisten lausuntojen saamiseksi.
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Opiskelijat, joilla on todettu lukivaikeus, ovat oikeutettuja lausunnon mukaisiin poikkeusjärjestelyihin oppimis- ja
koetilanteissa mahdollisuuksien mukaan. Yksilöllistettyyn opetukseen voivat sisältyä esimerkiksi yksilölliset koe- ja
oppimistehtävät, lisäaika kokeessa, tietokoneen käyttö tai erillinen tila. Myös verkkoympäristöt antavat
lisämahdollisuuksia opiskelijan oppimiselle. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla
ylioppilastutkintoon liittyviä poikkeusjärjestelyjä anotaan ylioppilastutkintolautakunnan antamien ohjeiden
mukaisesti hyvissä ajoin lääkärintodistukseen vedoten.

5. Opiskelijahuolto
Opiskelijahuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Lukiolaisia
koskevan kouluterveydenhuollon, hammashoidon ja psykososiaalisten palvelujen tuottajana on Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymä. Lukiolla on myös osa-aikainen kuraattori, jonka tehtävänä on tukea opiskelijaa
koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja ohjata saatavissa oleviin palveluihin. Opiskelijahuollon
tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö ja tukea opiskelijoiden osallisuutta oman
työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä sekä myös luoda uusia oppimisympäristöjä. Tästä esimerkkinä ovat
oppilaskuntatoiminta ja opiskeluihin liittyvä yhteistyö ystävyyskoulujen, yritysten ja korkeakoulujen kanssa.
Opiskelun edistämiseksi ja opinto-ohjauksen tueksi lukiossa kokoontuu säännöllisesti opiskelijahuoltoryhmä, jossa
käsitellään opiskelijoiden asioita moniammatillisesti ja luottamuksellisesti. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat
rehtori, kouluterveydenhoitaja, opinto-ohjaaja ja kuraattori sekä tarvittaessa ryhmänohjaajat, muut opettajat,
opiskelija itse ja hänen vanhempansa tai muuta tukiverkostoa. Varhainen puuttuminen ja syrjäytymisen ehkäisy
sekä kodin ja koulun yhteistyö ovat lukion opiskelijahuollon keskeisiä toimintaperiaatteita. Vastuu
opiskelijahuollosta kuuluu osaltaan kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville.
Opiskelijat tulevat ennen opintojensa loppumista päivälukioissa täysi-ikäisiksi, minkä vuoksi opiskelijan
itsemääräämisoikeuteen ja yksilön tietosuojaan on kiinnitettävä huomiota. Terveydentilaan liittyvissä asioissa
myös alle 18-vuotias voi kieltää asioidensa kertomisen vanhemmilleen tai opettajalle. Opiskelijahuolto pyrkii
toimimaan sisäisessä tiedonsiirrossa opiskelijan parhaaksi ja opiskelun edistämiseksi.

Toimenpiteet ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa
Ongelmatilanteet:
Yhteisön toimintakyvyn, oikeudenmukaisuuden ja opiskelijan oikeusturvan näkökulmasta ongelmatilanteiden
varalta on oltava olemassa ennalta sovittu toimintamalli.
Koulun järjestyssäännöissä määritellään keskeiset turvallisuutta ja viihtyisyyttä koskevat pelisäännöt. Ongelmiin
puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja opettajat ja ryhmänohjaajat seuraavat poissaoloja ja
opiskelun etenemistä. Ongelmatilanteita pyritään selvittämään yhteistyössä opiskelijoiden ja huoltajien kanssa.
Jos opiskelija on väsynyt, häiritsee, ei noudata järjestyssääntöjä jne., ilmoitetaan asiasta ryhmänohjaajalle sekä
tarvittaessa rehtorille, terveydenhoitajalle ja kuraattorille. Kiusaamiseen ja väkivaltaan tai uhkauksiin sekä muihin
turvallisuushäiriöihin puututaan heti (Kiusaamisen vastainen toimintamalli). Vaikeimmissa tilanteissa voidaan
konsultoida poliisia tai mielenterveysyksikön päivystys- ja psykoosityöryhmää.
Tavoitteena on yksilön tukeminen ja yhteisön toimintakyvyn säilyttäminen fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta ja
hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa.
Onnettomuus- ja kriisitilanteet: Kriisisuunnitelma
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6. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
Lukion tuntijaon mukaisesti maahanmuuttajaopiskelijalle voidaan opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta suomi
toisena kielenä -oppimäärän mukaan. Soveltavana kurssina on mahdollista tarjota opiskelijan oman äidinkielen
opintoja yhteistyössä muiden lukioiden tai perusopetuksen kanssa.

7. Opiskelijan oppimisen arviointi
7.1 Arvioinnin tavoitteet
“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)
Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja
oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on kannustaa ja
ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatkoopintojen järjestäjien, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Opiskelijan oppimisen arviointi
auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Arvosanan antaminen on yksi
arvioinnin muoto.
Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen.
7.2 Kurssisuorituksen arviointi
Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle
kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssin arvioinnin tulee olla
monipuolista ja perustua paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja
opiskelijan tietojen ja taitojen arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen
hyväksi muun muassa kurssin arviointikeskusteluja.
“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.
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Kunnallinen: Itsenäisesti opiskeltavat kurssit
Opiskelijalle annetaan mahdollisuus suorittaa kursseja osallistumatta opetukseen. Opiskelija voi suorittaa myös
osan kurssisuorituksesta itsenäisesti, jos se hänen opintojensa kannalta on tarkoituksenmukaista. Tästä
järjestelystä sovitaan opettajan ja rehtorin kanssa.
Itsenäisessä opiskelussa korostuu opiskelijan oma vastuu opintojen etenemisestä. Opiskelijan itsenäisen
työskentelyn ohjaamisessa noudatetaan seuraavia yleisohjeita:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Opiskelijalla on oikeus suorittaa yksi kurssi/jakso itsenäisesti. Erityisestä syystä rehtori voi myöntää luvan
useampaan itsenäiseen suoritukseen samassa jaksossa.
Luvan itsenäiseen opiskeluun myöntää rehtori ja aineenopettaja antaa lausunnon rehtorille päätöstä
varten.
Opiskelija sopii itsenäisestä opiskelusta opettajan kanssa ennen kurssin opiskelun alkua. Sopimus tehdään
kirjallisesti. Sopimuksessa määritellään suoritustapa, suoritusaika ja opettajalta saatava ohjaus opiskelun
aikana. Opettaja ilmoittaa opiskelijan ryhmänohjaajalle itsenäisen opiskelun aloittamisesta.
Itsenäisen kurssin suorittamiseen kuuluu kurssikokeen lisäksi muita tehtäviä.
Kurssi voidaan järjestää itsenäisesti suoritettavaksi myös etä- ja verkkokurssina.
Itsenäisesti opiskeltava kurssi suoritetaan opettajan kanssa sovitun ajan kuluessa, jonka jälkeen opiskelija
osallistuu kurssikokeeseen koeviikolla tai uusintakuulustelussa. Mikäli opiskelija ei ole opettajan antamaan
määräpäivään mennessä palauttanut vaadittuja tehtäviä, opiskelijalla ei ole oikeutta osallistua
kurssikokeeseen.
Itsenäisen opiskelun tavoitteet ovat samat kuin lähiopetuksena suoritetussa kurssissa, mutta arviointikriteerit voivat kuitenkin poiketa. Opettajan tulee selvittää opiskelijalle arviointikriteerit itsenäisen kurssin
suunnittelun yhteydessä.

“Opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa opiskelijalle ja hänen
huoltajalleen. Tietojen antamisesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa.”
(Lukioasetus 810/1998, 6 § 1 mom)
Jotta oppilaitos voisi varmistaa, että huoltajat saavat asetuksen mukaisen tiedon opiskelijan työskentelystä ja
opintojen edistymisestä, koulu voi edellyttää huoltajan allekirjoitusta tiedotteisiin sellaisilta opiskelijoilta, jotka
eivät vielä ole täysi-ikäisiä.

Kunnallinen:
Opiskelijan vanhemmille ja huoltajille tiedotetaan opiskelun etenemisestä ja arvioinnin toteuttamisesta Wilmassa.
Yli 18 vuotta täyttäneeltä opiskelijalta tähän tarvitaan opiskelijan oma suostumus.
“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)
Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit
arvioidaan numeroin. Muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitapoja voivat olla opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarviointi, suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (H = hylätty) tai
sanallinen arviointi. Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute
voivat myös täydentää ja täsmentää numeroarvosanaa.

Kunnallinen:
Kurssisuoritusten arvioinnissa käytetään seuraavia merkitsemistapoja:
Numeroarviointi
4 -10
Suoritettu kurssi
=S
Hylätty kurssi
=H
Keskeytetty kurssi = K
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Opiskelija on itse keskeyttänyt kurssin tai poissaolojen vuoksi kurssia ei voida arvostella. Keskeytettyä kurssia ei
voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudestaan.
Täydennettävä kurssi =T
Mikäli opiskelija ei ole kurssin aikana palauttanut kaikkia vaadittuja suorituksia, tulee vaadittavat täydennykset
suorittaa viimeistään seuraavan jakson aikana. Erityisestä syystä rehtori voi myöntää aineenopettajaa kuultuaan
tätä pidemmän suoritusajan. Jos opiskelija ei ole palauttanut vaadittuja suorituksia säädetyssä ajassa, kurssi voidaan arvioida, mikäli arvioinnin edellytykset täyttyvät. Puuttuvat suoritukset alentavat kuitenkin kurssiarvosanaa.
Mikäli opiskelija ei ole saanut määrätyssä ajassa tehtyä kurssiin kuuluvia opintoja ja arvioinnin edellytykset eivät
täyty, katsotaan kurssi keskeytyneeksi.
Jos opiskelijalla on poissaoloja, opettaja voi määrätä hänelle lisätehtäviä poissaolojen korvaamiseksi. Opettaja voi
poissaolojen vuoksi jättää kurssin arvostelematta. Arvostelematta jättämisen uhasta tulee opiskelijaa varoittaa
etukäteen. Kurssin jatkaminen on mahdollista vain, mikäli opiskelija voi esittää poissaolon syyt rehtorille kolmen
poissaolotunnin jälkeen. Mikäli poissaolot jatkuvat, opiskelija joutuu keskeyttämään kurssin ja hän menettää
oikeuden osallistua kurssikokeeseen.
Keskeytettyä ja hylättyä koulukohtaista kurssia ei lasketa päättötodistuksen kurssikertymään. Arvosanalla neljä (4)
suoritettu valtakunnallinen kurssi lasketaan päättötodistuksen kurssikertymään, kun oppiaineen oppimäärän
päättöarvosanan edellytykset täyttyvät.
Poissaolo kurssikokeesta:
Jos opiskelija sairauden tai muun pakottavan syyn takia joutuu olemaan poissa kurssikokeesta, hänen
suorituksensa arvioidaan myöhemmin.
Jokainen kurssi arvioidaan itsenäisesti muista saman aineen kursseista riippumatta. Kurssin arviointi voi perustua
kirjallisiin kokeisiin, opiskelijoiden tuotoksiin ja suullisiin näyttöihin, opintojen edistymisen jatkuvaan
havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin. Arviointi suoritetaan vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät.
Arvioinnin perustaksi on oltava riittävästi näyttöjä opiskelijan oppimisesta ja osaamisesta. Myös arvosana 4
edellyttää, että arvioinnin edellytykset täyttyvät. (ks. Lukion opetussuunnitelmaopas (2003, 71).
Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien
kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon
arvioinnissa, siten että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön.
Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa.

Kunnallinen:
Erityisen tuen tarpeesta riippuen opiskelijan on mahdollista saada kokeessa mm. lisäaikaa, osittain tai kokonaan
muu kuin kirjallinen koenäyttö, käyttää teknisiä apuvälineitä ja avustajaa. Järjestelyt ovat vähintään samat kuin,
mitä ylioppilaskirjoituksissa on mahdollista.
Opiskelijan kurssiarvosana määräytyy kirjallisten kokeiden ja/tai muiden näyttöjen perusteella.
Arvioinnin suorittajat ja arviointiperusteista tiedottaminen
“Opiskelijan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai aineryhmän osalta opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on
useita, opettajat yhdessä. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.”
(Lukioasetus 810/1998, 9 § 1 mom)
“Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen.”
(Lukioasetus 810/1998, 9 § 2 mom)
Arviointiperusteista tiedottaminen parantaa opettajien ja opiskelijoiden oikeusturvaa ja motivoi opintoja. Yleisten
arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin alussa, jolloin
niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa.
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Kunnallinen:
Jokaisen kurssin alussa opiskelijoille tiedotetaan, mitä vaaditaan arvioinnin edellytysten täyttämiseksi. Opiskelija
ja alle 18- vuotiaan huoltaja saavat tiedon opintojen etenemisestä jokaisen opintojakson jälkeen
jaksoarvostelussa.
Opinnoissa eteneminen
“Opetussuunnitelmassa määrätään oppiaineittain tai aineryhmittäin kursseista, joiden suorittaminen hyväksytysti
on edellytyksenä asianomaisen aineen tai aineryhmän opinnoissa etenemiseen. Opiskelijalle, joka ei ole
suorittanut edellä mainittuja opintoja hyväksytysti tulee varata mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa sellaiset
tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat opinnoissa etenemisen.” (Lukioasetus 810/1998, 7 § 1 mom)
Opiskelijan opintojen etenemistä tulee seurata. Menettelystä, kuten esimerkiksi mahdollisen etenemisesteen
käytöstä, päätetään tarkemmin opetussuunnitelmassa. Opintojen etenemisen määrittelyllä ei voida kuitenkaan
tiukentaa tämän asiakirjan kohdassa 14.3 määrättyä oppiaineen oppimäärän suoritusvaatimusta.

Kunnallinen:
Etenemiseste opinnoissa aiheutuu, jos opiskelijalla on oppiaineen pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä
kursseissa enemmän hylättyjä arvosanoja kuin mitä oppiaineen päättöarvosanan saaminen sallii. Opiskelija voi
etenemisesteestä huolimatta ilmoittautua seuraavalle ko. aineen kurssille ja aloittaa opinnot. Etenemisesteen
aiheuttava arvosana on kuitenkin korotettava välittömästi seuraavassa uusintakuulustelussa, mikäli opiskelija
jatkaa kyseisen oppiaineen opiskelua.

Kunnallinen:
Hylätyn ja hyväksytyn kurssin uusiminen
Opiskelijalla on oikeus osallistua uusintakuulusteluun, jos hän on saanut kurssiarvosanaksi 4 tai hylätty.
Uusintakuulusteluja järjestetään vähintään kerran/jakso. Poisjääminen uusintakuulustelusta lasketaan
yrityskerraksi.
Opiskelija voi suorittaa sekä hylätyn että hyväksytyn kurssin uudelleen osallistumalla opetukseen, kun kurssi on
tarjolla myöhemmin. Hylätyn arvosanan saaneille suositellaan kurssin uudelleen käymistä. Jos kurssille pyrkii
enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, ovat ensimmäistä kertaa kurssin aloittavat etusijalla (paitsi, jos
opiskelijalla on tulossa etenemiseste).
Kahdesti lukuvuodessa järjestetään korotuskuulustelu, jossa voi korottaa hyväksyttyä kurssiarvosanaa.
Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa yhden kerran vuoden kuluessa kurssin suorittamisesta. Lopulliseksi
arvosanaksi tulee parempi arvosana.
Opintojen hyväksilukeminen
“Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan
ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.” (Lukiolaki 629/1998, 23 § 1 mom)
“Päätös muualla suoritettavien opintojen hyväksilukemisesta tulee sitä erikseen pyydettäessä tehdä ennen
mainittujen opintojen aloittamista.” (Lukiolaki 629/1998, 23 § 2 mom)

Kunnallinen:
Opiskelijalla on oikeus lukea hyväksi aikuisten lukio-opetuksen mukaan luetut kurssit sellaisenaan, milloin niiden
sisältö vastaa nuorille tarkoitettua lukion opetussuunnitelmaa. Kainuun lukioille on laadittu yhteinen aikuisten
lukio-opetuksen opetussuunnitelma.
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Sen lisäksi, mitä lukiolaissa (L 629/98,23§) on säädetty, tulee opintojen hyväksilukemisella välttää opintojen
päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskeluaikaa. Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista
pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin
arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti:
asteikko 1–5

lukioasteikko

asteikko 1–3

1 (tyydyttävä)
2 (tyydyttävä)
3 (hyvä)
4 (hyvä)
5 (kiitettävä)

5 (välttävä)
6 (kohtalainen)
7 (tyydyttävä)
8 (hyvä)
9 (kiitettävä) 10 (erinomainen)

1
1
2
2
3

Tapauksissa, joissa lukio ei voi päätellä, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suorittu kurssi vastaa,
ylempää vai alempaa, on vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi.
Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi
kursseiksi. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisiin tai opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin syventäviin
kursseihin, tulee niistä antaa numeroarvosana. Arvosanan määrittelyn tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää
lisänäyttöjä.
Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän
opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt
vastaavat toisiaan. Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Tällöin
pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän
mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa
päätettävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää, tulee järjestää lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä
kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään, menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti.
Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.

Kunnallinen:
Opiskelijan suorittaessa opintoja toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulun, yliopiston tai
kesäyliopiston vaatimusten mukaan sovelletaan seuraavaa periaatetta: 1 ov = 1 lukion kurssi, 38 tuntia = 1 lukion
kurssi, 19 tuntia = ½ kurssia. Musiikkiopistossa suoritettujen opintojen hyväksi lukemisessa noudatetaan Koulujen
Musiikinopettajat ry:n (KMO) ja Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n suositusta.
Seuraavista yleisimmistä muualla suoritetuista opinnoista hyväksytään lukiokursseiksi:
Ensiapu 1 + Ensiapu 2 ½ + ½-kurssia,
yht. 1 kurssi
Kielikurssit ulkomailla
Liikennekasvatus (autokoulu)
1 kurssi
Seurakunnan varhais- ja nuorisotyö
1 kurssi
- koulutus + isoistoiminta
Ammattioppilaitoksen kurssi osittain
Maahanmuuttajaopiskelija arvioidaan suomi/ruotsi toisena kielenä (S2/R2) vieraskielisille oppimäärän mukaan,
jos opiskelija on valinnut sen oppimääräkseen riippumatta siitä, onko hänelle järjestetty erillistä suomi/ruotsi
toisena kielenä -opetusta vai ei tai onko lukio voinut tarjota vain osan suomi/ruotsi toisena kielenä kursseista.
Suomi/ruotsi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi
täysmääräisesti suomi toisena kielenä -kursseihin, ja niiltä saatu arvosana siirtyy suomi/ruotsi toisena kielenä kurssin arvosanaksi. Opiskelijalla voi olla todistuksessaan arvosana vain joko suomen/ruotsin kielen ja
kirjallisuuden oppimäärästä tai suomi/ruotsi toisena kielenä (S2/R2) vieraskielisille oppimäärästä, mutta ei
molemmista.
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7.3 Oppiaineen oppimäärän arviointi
“Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin.”
(Valtioneuvoston asetus 955/2002)
Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelemista
pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista. Soveltavien kurssien
kuulumisesta eri oppiaineiden oppimääriin päätetään opetussuunnitelmassa. Samassa oppiaineessa eri
opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät. Opiskelijan opiskelusuunnitelma tarkentuu lukio-opintojen aikana.
Sen laatiminen ja seuranta ohjaavat opiskelijaa tavoitteellisiin kurssivalintoihin.
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman
perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena
keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:
Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja
pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa
määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja,

joista voi olla hylättyjä kurssi
arvosanoja enintään

1–2 kurssia
3–5 kurssia
6–8 kurssia
9 kurssia tai enemmän

0
1
2
3

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa
määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Oppiaineen oppimäärään
liittyvien muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitavasta päätetään tarkemmin
opetussuunnitelmassa.
“Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa,
on järjestettävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen.”
(Lukioasetus 810/1998, 8 § 3 mom)
Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien
arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa.
Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta
muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen kuulustelun lisäksi:
· koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa määrittelemien syventävien ja soveltavien kurssien pohjalta
saadulla lisänäytöllä
· opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen
päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet
Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä
valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on
oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama
oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä
niissä käsittää vain kaksi kurssia.
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Kunnallinen:
Opiskelijan tulee anoa numeroarvosanan muuttamista suoritusmerkinnäksi kirjallisesti koulusta saatavalla
lomakkeella.
Opetussuunnitelmassa määritellyt koulukohtaiset soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä tai
numeroarvioinnilla kurssista riippuen.
7.4 Lukion oppimäärän suoritus
“Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta
annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä kursseina. Opiskelijalle vapaaehtoiset opinnot voivat olla kestoltaan
edellä mainittua lyhyempiä tai pitempiä. Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. _ _ _ ”
(Lukioasetus 810/1998, 1 § 1 mom)
Opiskelijan henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaan kuuluvia pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja tulee olla
opiskeltu vähintään seuraavasti: (Valtioneuvoston asetus 955/2002).
· Pakollisia 47 – 51 kurssia
· Syventäviä
10 kurssia
· Soveltavat kurssit
· Kursseja yhteensä vähintään 75
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät edellä
esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Koulukohtaisista soveltavista
kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.
Arvioinnin uusiminen ja oikaisu
“Opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä kahden kuukauden
kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.”
(Lukioasetus 810/1998, 13 § 1 mom)
“Jos 1 momentissa tarkoitettu uusi arviointi tai ratkaisu, jolla pyyntö on hylätty, on ilmeisen virheellinen,
lääninhallitus voi opiskelijan pyynnöstä velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin tai määrätä
opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi taikka määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on
annettava.”
(Lukioasetus 810/1998, 13 § 2 mom)
Lukiokoulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa opiskelijoille arvioinnin uusimis- ja oikaisumahdollisuudesta.
Kunnallinen:
Tiedotetaan arvioinnin uusimis- ja oikaisumahdollisuudesta.
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7.5 Todistukset ja niihin merkittävät tiedot
“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.”
(Lukioasetus 810/1998, 8 § 1 mom)
“Päättö- ja erotodistukseen sekä yhden tai useamman aineen suorittamisesta annettavaan todistukseen
sovelletaan mitä 6 §:ssä on säädetään.” (Lukioasetus 810/1998, 8 § 2 mom)

Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia:
1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän.
2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun henkilö on suorittanut yhden tai useamman lukion
oppiaineen oppimäärän.
3. Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion koko
oppimäärän suorittamista.
Kunnallinen:
4. Jaksotodistus näkyy Wilmassa opiskelijalle ja alaikäisen huoltajille.
Jaksotodistuksesta ilmenee:
a) Kaikkien siihen mennessä suoritettujen kurssien arvosanat
b) Erityisellä merkinnällä kyseisen jakson kurssisuoritukset
c) Poissaolokertojen määrä jakson aikana kurssikohtaisesti
d) Opiskelijan kurssivalinnat
Lukion todistusten tulee sisältää seuraavat tiedot:
· todistuksen nimi
· koulutuksen järjestäjän nimi (ei jaksotodistus)
· oppilaitoksen nimi
· opiskelijan nimi ja henkilötunnus
· suoritetut opinnot
· todistuksen antamispäivämäärä ja rehtorin allekirjoitus (ei jaksotodistuksessa)
· tiedot oppilaitoksen todistuksenanto-oikeudesta (ei jaksotodistus)
· arvosana-asteikko
· selvitys kielten oppimääristä
ÄO/M
S2/R2
A
B1
B2
B3

= äidinkielenomainen oppimäärä toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsi/suomi)
= suomi/ruotsi toisena kielenä vieraskielisille opiskelijoille
= perusopetuksen vuosiluokilla 1–6 alkaneen kielen oppimäärä
= perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 alkaneen yhteisen kielen oppimäärä
= perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä
= lukiossa alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä

Suomi/ruotsi toisena kielenä vieraskielisille opiskelijoille (S2/R2) merkitään todistuksessa äidinkielen ja
kirjallisuuden kohtaan.
Mikäli opiskelijan opiskelema oma äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, se kirjataan soveltaviin opintoihin
omaksi kohdakseen otsikolla “Muu opiskelijan äidinkieli”.
Lukion päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta merkitään opiskelijan opiskelemat
oppiaineet, niissä suoritettujen kurssien määrä sekä kunkin oppiaineen arvosana sanallisesti ja numeroin
(esimerkiksi: kiitettävä...9) tai merkintä oppiaineen hyväksytystä suorittamisesta (suoritettu).
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Päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta kuuluu myös kohta lisätietoja. Tähän kohtaan
merkitään päättötodistuksen liitteenä annettavat ja sitä täydentävät todistukset erillisistä näytöistä kuten
esimerkiksi suoritetut lukiodiplomit, suullisen kielitaidon kokeet sekä erittely muissa oppilaitoksissa suoritetuista
lukion oppimäärään kuuluneista opinnoista, jotka eivät ole mukana oppiaineiden oppimäärien yhteydessä.
Mikäli opiskelija on opiskellut yli puolet oppiaineen oppimäärän kursseista muulla kuin koulun varsinaisella
opetuskielellä, tulee siitä tehdä merkintä todistuksen lisätietoihin.
Lukion erotodistukseen merkitään oppiaineet ja niissä suoritetut kurssit sekä kunkin kurssin arvosana tai
merkintä kurssin suorittamisesta (suoritettu/hylätty).
Lukiossa pidetään opiskelijan opinnoista tiedostoa, josta ilmenevät suoritetut kurssit ja niiden arvosanat.
Lukion koko oppimäärän suorittamisesta ei anneta yhteistä arvosanaa oppiaineiden arvosanojen keskiarvona eikä muullakaan tavalla. Todistukseen merkitään opiskelijan suorittama kokonaiskurssimäärä.
Kunnallinen:
Lukiolla on valtakunnallisen ohjeistuksen mukainen todistusmalli..
7.6 Lukiodiplomit ja muut näytöt
Lukio tarjoaa mahdollisuudet lukiodiplomien, suullisen kielitaidon valtakunnallisen kokeen ja suullisen puheviestinnän kokeen suorittamiseen, koska ne monipuolistavat opiskelijan osaamisesta saatavaa kuvaa.
Opiskelijat saavat näistä suorituksista soveltavan kurssin.
Lukiodiplomin voi suorittaa esimerkiksi liikunnassa, kotitaloudessa, musiikissa ja tekstiilityössä.

8. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi
Kunnallinen koulutuksen järjestäjä laatii omat tavoitteensa ja arviointitarpeensa (esimerkiksi taloudellisuutta ja
tuloksellisuutta) koskevat tunnusluvut sekä määrittää oppilaitoksissa vuosittain suoritettavat koulujen ulkoista
arviointia koskevat toimenpiteet.
Koulujen kehittämiseksi tärkeää on oppilaitosten sisäinen arviointi, itsearviointi. Oppilaitoksen sisäisen arvioinnin
jatkuvuus varmistetaan vuosittaisella arvioinnilla. Myös oppilaskunnan tulee osallistua koulun sisäiseen
arviointiin.

Säännöllisesti suoritetaan arviointia ainakin seuraavissa kohteissa
1. Oppilaitosten työn vuotuinen seuranta tapahtuu työsuunnitelmien toteutumista arvioivien raporttien kautta
lukuvuoden lopussa keväällä.
2. Kehittämiskeskustelut
Oppilaitoksessa käydään tarpeelliset kehittämiskeskustelut säännöllisesti johdon ja muun henkilöstön kesken.
3. Tilastojen keruu
Tilastotietoja kerätään tarpeellisilta osin työn onnistumisen seuraamiseksi sekä pitkän aikavälin suunnittelun,
resurssien ohjauksen ja päätöksenteon pohjaksi. Arvioinnin kohteiden tarkoituksenmukaisuutta analysoidaan
vuosittain ja kohteita vaihdetaan tarpeen mukaan joustavasti. Oppilaitoksen sisäisen arvioinnin kohteita voivat
olla esimerkiksi koulun saavutusten ja vahvuuksien analysointi, oppilaitoksen toiminnan jatkuva kehittäminen,
oppimistulokset, henkilöstön työssä jaksaminen ja johtaminen.
4. Kurssipalaute
Opettaja kerää lukuvuoden aikana kahdesta opettamastaan kurssista kurssipalautteen Wilmassa.

