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TERVETULOA KAARINAN LUKIOON 
 
Tämä julkaisu esittelee Kaarinan lukion nuorten koulutuksen 
kurssitarjonnan.  
 
Tutustu oppaaseen ja valitse runsaasta tarjonnasta haluamasi 
kurssit. Voit pakollisten kurssien lisäksi keskittyä opinnoissasi 
tiettyihin aineisiin, joissa lukiossamme on painotettu kurssitarjonta. 
Tällaisia aineita ovat: 
 
*musiikkiteatterilinja 
*kansainvälisyys ja vieraat kielet 
*pitkä matematiikka ja luonnontieteet 
 
 
Tarjoamme kaikissa oppiaineissa enemmän kursseja kuin lukion 
valtakunnallinen opetussuunnitelma sisältää. Verkko-opiskelulla 
tuetaan ja täydennetään luokkaopetusta. Tieto- ja viestintätekniikan 
runsas käyttö opinnoissa antaa sinulle myös valmiuksia sähköiseen 
ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin. Kaarinan lukion opiskelijoilla 
on mahdollisuus opiskella myös Turun yliopiston kursseja 
tietotekniikassa ja historiassa. 
 
Kaarinan lukiossa on yli 400 opiskelijaa. Vuosittain otetaan uusia 
opiskelijoita 140 lukuaineitten keskiarvon mukaisessa järjestyksessä.   
 
Kaarinan lukion aikuislinjalta opiskelijat voivat myös nuoret valita 
kursseja lukio-opintojen täydennykseksi. Aikuislinjan tarjonnan löydät 
opinto-ohjaajalta ja aikuislinjan kansliasta. 
 
Lisätietoja saat lukion kotisivuilta www.kaarina.fi/lukio  
 
 
 
 
 
Rehtori 
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KAARINAN LUKION TOIMINTA-AJATUS 
 
 * monipuolinen yleissivistys 
 * vankka pohja jatko-opinnoille 
 * opiskelijoiden aktiivisuus 
                           oma-aloitteisuus 
                           vastuullisuus 
 * haastava, mutta turvallinen työympäristö 
                                                                                                                                                                                  
Lukion tehtävä on määritelty valtakunnallisessa Lukion opetussuunnitelman 
perusteet –asiakirjassa. Sen lisäksi oma toiminta-ajatus tarkentaa koulun 
tavoitteita ja ohjaa opetussuunnitelman kehittämistä. 
 
Kaupungin ainoana lukiona tehtävämme on huolehtia kaikkien kaarinalaisten 
nuorten lukio-opinnoista. Siksi pidämme tärkeänä monipuolista yleissivistystä, 
eivätkä opetussuunnitelman painotukset vähennä pakollisten kurssien määrää. 
Vaikka tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden joissakin aineissa suorittaa 
tavallista laajemman opintokokonaisuuden, haluamme silti turvata laajan jatko-
opintokelpoisuuden. 

 
Kaarinan lukion omat painotukset 
 

Musiikkiteatterilinja 
Opiskelija voi valita 12 kurssin oppimäärän, joka koostuu musiikista, 
ilmaisutaidosta ja tanssista. Sen lisäksi hän voi suorittaa musiikin tai 
draaman ja teatterin lukiodiplomin. 
 
Kansainvälisyys 
Laajan kieliohjelman lisäksi järjestetään kansainvälisyyskursseja ja 
pidetään yhteyttä ystävyyskouluihin eri puolilla Eurooppaa ja Aasiaa. 
 
Pitkä matematiikka ja luonnontieteet 
Lukiossa voi valita 22 kurssia pitkää matematiikkaa. Valtakunnallisessa 
Luma-projektissa luonnontieteiden opetusta on kehitetty ja 
opetusvälineistöä monipuolistettu. 
 
Liikunta 
Tarjoamme valittavaksi yhteensä 14 kurssia liikuntaa, mm. tanssikursseja, 
vaelluskurssin ja golfkurssin. Koululla toimii oma urheiluseura, joka 
järjestää erimuotoista harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa. 
 
 
Kestävä kehitys 
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Kestävään kehitykseen kuuluvat niin luontoon kuin sosiaaliseen, 
taloudelliseen ja kulttuuriseen ympäristöön liittyvät teemat. Näitä 
toteutetaan niin opetuksessa kuin kouluyhteisössä laajemminkin.  
 

 
 

OPISKELU NYKYLUKIOSSA 
 
 
JAKSO 
 
Lukuvuosi jakautuu viiteen suunnilleen yhtä pitkään jaksoon. Jakson lukujärjestys 
riippuu opiskelijan suorittamista valinnoista. Kustakin valitusta oppiaineesta 
suoritetaan noin 30 oppitunnin mittainen kurssi. Jokaista oppiainetta opiskellaan viisi 
tuntia viikossa, ellei kurssia ole hajautettu useammalle jaksolle (esim. liikunta). Jakso 
päättyy koeviikkoon, jonka aikana suoritetaan kyseisen jakson aikana opiskeltujen 
aineiden kurssikokeet. Kurssin arvosana määräytyy opiskelijan kurssin aikana 
osoittaman jatkuvan näytön ja kurssikokeen perusteella. Jokaisen jakson päättyessä 
opiskelija saa opintokirjaotteen, johon on merkitty suoritettujen kurssien arvosanat. 
 
KURSSI 
 
Lukiossa opetettavien aineiden kurssit jakautuvat pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin 
kursseihin. Koko lukion aikana opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia, joista 
pakollisia kursseja  on 47-49 (lyhyt/pitkä matematiikka) ja syventäviä vähintään 10. 
Opiskelija voi siis suuntautua valinnoissaan jatko-opintojaan ja kiinnostustaan 
parhaiten tukeviin ainevalintoihin. 
 
Syventävällä kurssilla tarkoitetaan esimerkiksi seuraavanlaisia kursseja: 
 
 - yhteisiin opintoihin liittyvä jatkokurssi (esim. FY2) 
 - kertaava kurssi (esim. ENA9) 
 - peruskoulusta jatkuva tai lukiossa alkava kieli 
   (ranska, saksa, venäjä) 
 - itsenäisen kokonaisuuden muodostava kurssi  
   (esim.  YH3 lakitieto) 
 
Soveltavalla kurssilla tarkoitetaan eheyttäviä kursseja, joissa on aineksia eri 
oppiaineista, menetelmäkursseja sekä muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. 

 
 
 
 
LUOKATTOMUUS 
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Opiskelija saa valita etenemisvauhtinsa itse. Kolme vuotta on suositeltavin 
suoritusaika. Tällöin kuhunkin jaksoon kannattaa valita kuusi kurssia, jotta tarvittavat 
kurssit tulevat kolmen lukuvuoden aikana valmiiksi. 
Opiskelu tapahtuu osin perusopetusryhmissä, osin kulloinenkin opetusryhmä 
muotoutuu suoritettujen valintojen perusteella. Ryhmien  koko vaihtelee, samoin 
saman aineen eri kurssien opettaja saattaa vaihtua. 
 
 
 
 
Kuva 1:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YLIOPPILASKIRJOITUKSET  
 
Ylioppilastutkinto suoritetaan luokattomassa lukiossa joko syksyllä tai keväällä. 
Kevään ylioppilastutkintoon voi ilmoittautua, jos on osallistunut lukion oppimäärään 
kuuluviin pakollisiin kursseihin kyseisessä tutkintoaineessa helmikuun alkuun 
mennessä, syksyn kirjoituksiin toukokuun loppuun mennessä. Ylioppilastutkinnon voi 
suorittaa myös hajautetusti kolmena peräkkäisenä suorituskertana. 
 
Ylioppilastutkintoon sisältyy pakollisia ja ylimääräisiä kokeita. Näistä kokeista 
opiskelijan pitää suorittaa neljä koetta pakollisena. 
 
Kaikille pakollinen koe on  
1) äidinkielen koe 
 
Loput kolme koetta valitaan seuraavista: 
2) toisen kotimaisen kielen eli ruotsin koe, 
3) vieraan kielen koe, 
4) matematiikan koe ja 
5) reaalikoe 
 
Näistä toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä tai matematiikassa on 
suoritettava vähintään yhdessä laajempi koe, muissa riittää suppeampi koe. Kaikissa 
edellä mainituissa aineissa on mahdollista suorittaa laajempi koe. Pakollisten 
kokeiden lisäksi opiskelija voi osallistua ylimääräisiin kokeisiin. 
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Reaalikoe suoritetaan jokaisessa reaaliaineessa erikseen ja kokelas voi suorittaa 
yhden tai useampia reaaliaineen kokeita. Kokeet järjestetään seuraavissa aineissa: 
filosofia, uskonto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, biologia, 
maantieto, fysiikka, kemia, psykologia ja terveystieto. 
 
 
 
OPINTO-OHJAUS 
 
Lukiossa oppilaalla on  mahdollisuus saada opinto-ohjausta. Sitä antavat kaikki 
koulun opettajat, mutta erityisesti opinto-ohjaaja, rehtori ja ryhmänohjaajat. Jotkut 
opettajista toimivat ryhmänohjaajina, jotka perehdyttävät oppilaat koulun toimintaan ja 
opiskeluun sekä seuraavat ryhmiinsä kuuluvien oppilaiden etenemistä. Opinto-
ohjaaja antaa henkilö- ja ryhmäohjauksen lisäksi myös luokkamuotoista opetusta 
(yhteensä 1 kurssi, OP1). 
 
Luokkatunnit pidetään seuraavasti: 
1. vuosikurssi: jaksolla 1 ja 2 1 tunti viikossa aiheena opiskelutaito. 
2. vuosikurssi: jaksolla 4 1-2  tuntia viikossa aiheena työelämä (helmikuussa 2 
päivän tet, josta laaditaan kirjallinen raportti). 
3. vuosikurssi: jaksolla 3 1 tunti viikossa aiheena jatko-opiskelu. 
 

 
 
 
KUVA 2:  
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OPPIAINEET JA KURSSIESITTELYT 
 

 
ÄIDINKIELI (ÄI) 

 
Äidinkielessä on 6 pakollista, 6 syventävää ja 2 soveltavaa kurssia. Suositeltava 
suoritusjärjestys: 
1. opiskeluvuosi ÄI1,ÄI2,ÄI3, ÄI7, ÄI10, ÄI12, ÄI13, ÄI14 
2. opiskeluvuosi (ÄI3), ÄI4,ÄI5,ÄI7, ÄI10, ÄI11,ÄI12, ÄI13, ÄI14 
3. opiskeluvuosi ÄI6,ÄI8,ÄI9 
 
KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS (ÄI1), pakollinen 
TEKSTIEN RAKENTEITA JA MERKITYKSIÄ (ÄI2), pakollinen 
KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA (ÄI3), pakollinen 
TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN (ÄI4), pakollinen 
TEKSTI, TYYLI JA KONTEKSTI (ÄI5), pakollinen 
KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI (ÄI6), pakollinen 
PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN SYVENTÄMINEN (ÄI7), valtakunnall. syventävä 
TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN (ÄI8), valtakunnall. syventävä 
KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI (ÄI9), valtakunnall. syventävä 
LUOVA KIRJOITTAMINEN (ÄI10), syventävä 
ESSEEKURSSI (ÄI11), syventävä 
SANA JA KUVA (ÄI12), syventävä 
TOIMITTAJAKURSSI (ÄI13), soveltava, sopii kaikille vuosikursseille 
KIRJALLISUUTTA KIINNOSTUNEILLE (ÄI14), soveltava, sopii kaikille 
vuosikursseille 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS (ÄI1) 
Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan käsitystä kielestä ja teksteistä. 
Kurssilla puhutaan, kirjoitetaan ja luetaan. Erityistä huomiota kiinnitetään paitsi 
tekstin tavoitteeseen, viestintätilanteeseen ja vastaanottajaan myös tekstiin 
merkityskokonaisuutena.  
 
TEKSTIEN RAKENTEITA JA MERKITYKSIÄ (ÄI2) 
Kurssin keskeinen sisältö on tekstien analysointi ja tulkinta. Kurssilla tutustutaan 
kirjoitetun kielen rakenteisiin ja kirjoittamiseen prosessina. Opiskelija harjaantuu 
arvioimaan tekstiä merkityssuhteista koostuvana kokonaisuutena. 
 
KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA (ÄI3) 
Kurssilla syvennetään tietoja kirjallisuuden lajeista ja niiden ominaispiirteistä. 
Samalla analysoidaan ja tulkitaan fiktiivisiä tekstejä, kuten proosaa, lyriikkaa ja 
draamaa. 
 
TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN (ÄI4) 
Suora ja epäsuora vaikuttaminen ovat kurssin keskeiset aiheet. Tutustutaan 
vaikuttamisen keinoihin ja väittelyn tekniikkaan. Kurssilla käsitellään tietoisesti 
vaikuttamaan pyrkivää kirjallisuutta. 
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TEKSTI, TYYLI JA KONTEKSTI (ÄI5) 
Kurssilla perehdytään länsimaiseen kirjallisuuteen oman aikakautensa ja 
kulttuurinsa edustajana. Tarkastellaan tyylin elementtejä ja niiden vaikutusta 
kokonaisuuteen. Kehitetään omaa kirjallista ilmaisua. 
 
KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI (ÄI6) 
Kurssilla tutustutaan suomen kielen vaiheisiin ja perehdytään suomalaisen 
kirjallisuuden kehittymiseen osana suomalaista identiteettiä. Opiskelijan 
kielellistä kehitystä tuetaan. 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN SYVENTÄMINEN (ÄI7) 
Opiskelija monipuolistaa puheviestinnän taitojaan ja tietojaan. Tutustutaan 
erilaisten puhetilanteiden ominaispiirteisiin ja menettelytapoihin sekä 
analysoidaan sanoman luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. 
 
TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN (ÄI8) 
Suositellaan abiturienteille. Opiskelija monipuolistaa taitojaan analysoida ja 
tuottaa tekstejä. Hän harjaantuu tekstitaidon kokeen vaatimiin taidoissa, kuten 
tekstityyppien ja –lajien tunnistamisessa, tekstianalyysissä, tekstin 
rakentamisessa ja kielenhuollossa. 
 
KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI (ÄI9) 
Suositellaan abiturienteille. Opiskelija syventää kriittistä lukutaitoaan, kehittää 
ajattelutaitojaan ja hioo kirjallista ilmaisuaan kohti lukion päättötasoa ja –koetta. 
 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
LUOVA KIRJOITTAMINEN (ÄI10) 
Kurssilla rynkytetään mielikuvituksen portteja. On mahdollista löytää ennen 
kulkemattomia polkuja, jotka vievät itseen tai ulos; ainakin maailmaa katsotaan 
vähän uudesta kulmasta, tarkasti ja laajasti. Jokainen valitsee kuitenkin itse, 
mihin pystyy ja miten kulkee. Vaikka päämäärä on kaukana, ei kiirettä oteta 
mukaan. 
 
ESSEEKURSSI (ÄI11) 
Kurssilla vahvistetaan tekstin tuottamisen perustaitoja. Tekstinteon eri vaiheet 
käsitellään tietojen keruusta ja tekstin rakenteen suunnittelusta sananvalintaan ja 
välimerkityksen hienouksiin saakka. Työskentelyssä edetään osista 
kokonaisuuteen. Kurssilla kerrataan myös kieliopin ja oikeakielisyyden keskeisiä 
kohtia. 
 
KUVAN SANOMA (ÄI12) 
Kurssilla analysoidaan ja tulkitaan erilaisia kuvia. Materiaalina käytetään 
graafisia ja sähköisiä uutis- ja mainoskuvia sekä mediatekstejä. Myös elokuvan 
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ilmaisua tutkitaan. Kurssi perehdyttää kuvallisen median lukutaitoon ja vahvistaa 
omien tekstien tuottamista. 
 
TOIMITTAJAKURSSI (ÄI13) 
Kurssilla tutustutaan käytännössä sanomalehden toimittamiseen sekä juttujen 
kirjoittamisen, kuvaamisen että taittamisen näkökulmasta. Pohjatiedot selvittää 
luennoilla ammattitoimittaja, joka myös ohjaa toimitustyötä. 
 
KIRJALLISUUTTA KIINNOSTUNEILLE (ÄI14) 
Kirjallisuutta kiinnostuneille -kurssilla sukelletaan kotimaiseen ja ulkomaiseen 
kirjallisuuteen syvemmälle kuin muuten on mahdollista. Mukana on tunnettuja ja 
ehkä vähän tuntemattomampiakin romaaneja, runoja ja näytelmiä.  
 

 
ENGLANTI A (ENA) 

 
NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA (ENA1), pakollinen 
VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA (ENA2), pakollinen 
OPISKELU JA TYÖ (ENA3), pakollinen 
YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA (ENA4), pakollinen 
KULTTUURI (ENA5), pakollinen 
TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA (ENA6), pakollinen 
LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS (ENA7), valtakunnall. syventävä 
PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN (ENA8), valtakunnall. syventävä 
NIVELKURSSI (ENA9), soveltava 
ABIKURSSI (ENA10), soveltava 
KIRJOITTAMISKURSSI (ENA11), soveltava 
LITERATURE IN ENGLISH (ENA12), soveltava, etälukio 
 
Kurssien suoritusjärjestys 
1. opiskeluvuosi ENA9, ENA1, ENA2, ENA3 
2. opiskeluvuosi ENA4, ENA5, ENA6, ENA8, ENA12 
3. opiskeluvuosi ENA11, ENA7, ENA10 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA (ENA1) 
VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA (ENA2) 
OPISKELU JA TYÖ (ENA3) 
YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA (ENA4) 
KULTTUURI (ENA5) 
TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA (ENA6) 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
 
 
EXE-englanti, kurssit 1, 2 ja 3 
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Voit valita EXE-kurssit  pakollisen englannin kurssin sijasta, jos sinulla kiitettävä 
arvosana yläasteen englannista, haluat haasteita kielen oppimiseen ja olet 
valmis extra-panostukseen kielitaitosi kehittämiseksi. 
EXE-kursseilla opiskellaan ensimmäisen lukiovuoden 3 pakollista englannin 
kurssia ilman oppikirjaa, vaihtelevia työtapoja ja autenttisia materiaaleja sekä 
tietotekniikkaa käyttäen. Pääpaino on omalla kielen tuottamisella, ja kursseilla 
käytetään pelkästään englannin kieltä.  
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
Päättökoe laaditaan kurssien ENA1-8 perusteella. 
 
LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS (ENA7) 
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, 
luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. 
 
PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN (ENA8) 
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri 
tilanteissa. Kurssin yhteydessä suoritetaan valtakunnallinen suullinen koe, josta 
saa erillisen todistuksen. 
 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT JA SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
NIVELKURSSI (ENA9) 
Kurssin painopistealueet ovat kielen perusrakenteet ja opiskelutaidot. 
Hyväksytysti suoritettu kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä. Tämän kurssin 
valinneet aloittavat ensimmäisen pakollisen kurssin (ENA1) toisessa jaksossa. 
Kysy opolta oikea 2. jakson ryhmä. 

ABIKURSSI (ENA10) 
Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja, 
laajennetaan sanastoa ja kerrataan rakenteiden solmukohtia.  

KIRJOITTAMISKURSSI (ENA11) 
Kurssi on tarkoitettu niille ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille, jotka 
haluavat kehittää kirjallista ilmaisutaitoaan. Kurssin aikana tuotetaan kurssin 
alussa sovittava määrä kirjoitelmia. Kurssi koostuu kaikille yhteisistä tunneista ja 
henkilökohtaisesta ohjauksesta. Hyväksytysti suoritettu kurssi arvostellaan 
suoritusmerkinnällä. Huomaa, että kurssi alkaa 1. jaksossa ja on hajautettu 
kahdelle jaksolle. 
 
Itsenäinen opiskelu 
Itsenäisesti opiskeltavan kurssin työtavoista ja sisällöstä sovitaan kunkin kurssin 
kohdalla erikseen. Syventäviä ja soveltavia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti.  
 
Muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit 
Muissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien hyväksymisestä korvaavaksi 
kurssiksi tai lisäkurssiksi päättävät aineen opettajat kurssiselosteen tai muun 
materiaalin perusteella. 
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Voit valita EXE-kurssit  pakollisen englannin kurssin sijasta, jos sinulla kiitettävä 
arvosana yläasteen englannista, haluat haasteita kielen oppimiseen ja olet 
valmis extra-panostukseen kielitaitosi kehittämiseksi. 
EXE-kursseilla opiskellaan ensimmäisen lukiovuoden 3 pakollista englannin 
kurssia ilman oppikirjaa, vaihtelevia työtapoja ja autenttisia materiaaleja sekä 
tietotekniikkaa käyttäen. Pääpaino on omalla kielen tuottamisella, ja kursseilla 
käytetään pelkästään englannin kieltä.  
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
Päättökoe laaditaan kurssien ENA1-8 perusteella. 
 
LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS (ENA7) 
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, 
luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. 
 
PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN (ENA8) 
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri 
tilanteissa. Kurssin yhteydessä suoritetaan valtakunnallinen suullinen koe, josta 
saa erillisen todistuksen. 
 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT JA SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
NIVELKURSSI (ENA9) 
Kurssin painopistealueet ovat kielen perusrakenteet ja opiskelutaidot. 
Hyväksytysti suoritettu kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä. Tämän kurssin 
valinneet aloittavat ensimmäisen pakollisen kurssin (ENA1) toisessa jaksossa. 
Kysy opolta oikea 2. jakson ryhmä. 

ABIKURSSI (ENA10) 
Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja, 
laajennetaan sanastoa ja kerrataan rakenteiden solmukohtia.  

KIRJOITTAMISKURSSI (ENA11) 
Kurssi on tarkoitettu niille ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille, jotka 
haluavat kehittää kirjallista ilmaisutaitoaan. Kurssin aikana tuotetaan kurssin 
alussa sovittava määrä kirjoitelmia. Kurssi koostuu kaikille yhteisistä tunneista ja 
henkilökohtaisesta ohjauksesta. Hyväksytysti suoritettu kurssi arvostellaan 
suoritusmerkinnällä. Huomaa, että kurssi alkaa 1. jaksossa ja on hajautettu 
kahdelle jaksolle. 
 
Itsenäinen opiskelu 
Itsenäisesti opiskeltavan kurssin työtavoista ja sisällöstä sovitaan kunkin kurssin 
kohdalla erikseen. Syventäviä ja soveltavia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti.  
 
Muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit 
Muissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien hyväksymisestä korvaavaksi 
kurssiksi tai lisäkurssiksi päättävät aineen opettajat kurssiselosteen tai muun 
materiaalin perusteella. 
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RUOTSI A (RUA) 
Toinen kotimainen kieli

 
Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä 
 
Kurssien suoritusjärjestys 
1. opiskeluvuosi RUA9, RUA1, RUA2, RUA3 
2. opiskeluvuosi RUA3, RUA4, RUA5, RUA6  
3. opiskeluvuosi RUA6, RUA7, RUA8, RUA10, RUA11 
Mikäli haluaa poiketa annetusta suoritusjärjestyksestä, on syytä keskustella 
oppiaineen opettajan kanssa. 

PAKOLLISET KURSSIT 
 
ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA (RUA1) 
IHMISET YMPÄRILLÄMME (RUA2) 
SUOMI - OSA POHJOLAA JA EUROOPPAA (RUA3) 
ELINYMPÄRISTÖMME (RUA4) 
OPISKELU JA TYÖ (RUA5) 
KULTTUURI JA SEN TEKIJÖITÄ (RUA6) 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN (RUA7)  
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri 
tilanteissa. Kurssin yhteydessä suoritetaan valtakunnallinen suullinen koe, josta 
saa erillisen todistuksen. 
 
TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA (RUA8) 
Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen 
avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja 
yrityselämä. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja lähestymistapoja 
aiheiden käsittelyyn. 
 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT JA SYVENTÄVÄT KURSSIT 

NIVELKURSSI (RUA9), soveltava 
Kurssi on tarkoitettu lukio-opiskelun aloittaville oppilaille tukemaan erityisesti 1. ja 
2. kurssin opiskelua. Kurssin aikana käydään läpi ruotsin kieliopin perusasiat 
sekä teoreettisesti että harjoitusten avulla. Kurssista annetaan suoritusmerkintä. 
 
SKRIV PÅ SVENSKA (RUA10), syventävä 
Kurssi on tarkoitettu niille ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille, jotka 
haluavat kehittää kirjallista ilmaisutaitoaan. Kurssilla harjoitellaan mielipiteiden ja 
kannanottojen ilmaisemista, kirjeiden, tarinoiden ja kuvauksien kirjoittamista. 
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Kurssi koostuu kaikille yhteisistä tunneista ja henkilökohtaisesta ohjauksesta. 
Kurssi arvostellaan arvosanalla. 
 
ABIKURSSI (RUA11), syventävä  
Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja, laajennetaan 
sanastoa ja kerrataan ruotsin kielen rakenteita.  
 
Itsenäinen opiskelu 
Itsenäisesti opiskeltavan kurssin työtavoista ja sisällöstä sovitaan kunkin kurssin 
kohdalla erikseen. Syventäviä ja soveltavia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. 
 
Muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit 
Muissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien hyväksymisestä korvaavaksi 
kurssiksi tai lisäkurssiksi päättävät aineen opettajat kurssiselosteen tai muun 
materiaalin perusteella. 
 
 
RUOTSI B (RUB) 
Toinen kotimainen kieli 
 
Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä 
 
Kurssien suoritusjärjestys 
1. opiskeluvuosi RUB9, RUB1, RUB2, RUB3 
2. opiskeluvuosi RUB3, RUB4, RUB5, RUB6, RUB7 
3. opiskeluvuosi RUB6, RUB7, RUB10, RUB11 
Mikäli haluaa poiketa annetusta suoritusjärjestyksestä, on syytä keskustella 
oppiaineen opettajan kanssa. 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
KOULU JA VAPAA-AIKA (RUB1) 
ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA (RUB2) 
SUOMI, POHJOISMAAT JA EUROOPPA (RUB3) 
ELÄMÄÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN (RUB4) 
ELINYMPÄRISTÖMME (RUB5) 
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN (RUB6) 
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri 
tilanteissa. Kurssin yhteydessä suoritetaan valtakunnallinen suullinen koe, josta 
saa erillisen todistuksen. 
 
YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN (RUB7) 
Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. 
Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista 
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Kurssi koostuu kaikille yhteisistä tunneista ja henkilökohtaisesta ohjauksesta. 
Kurssi arvostellaan arvosanalla. 
 
ABIKURSSI (RUA11), syventävä  
Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja, laajennetaan 
sanastoa ja kerrataan ruotsin kielen rakenteita.  
 
Itsenäinen opiskelu 
Itsenäisesti opiskeltavan kurssin työtavoista ja sisällöstä sovitaan kunkin kurssin 
kohdalla erikseen. Syventäviä ja soveltavia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. 
 
Muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit 
Muissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien hyväksymisestä korvaavaksi 
kurssiksi tai lisäkurssiksi päättävät aineen opettajat kurssiselosteen tai muun 
materiaalin perusteella. 
 
 
RUOTSI B (RUB) 
Toinen kotimainen kieli 
 
Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä 
 
Kurssien suoritusjärjestys 
1. opiskeluvuosi RUB9, RUB1, RUB2, RUB3 
2. opiskeluvuosi RUB3, RUB4, RUB5, RUB6, RUB7 
3. opiskeluvuosi RUB6, RUB7, RUB10, RUB11 
Mikäli haluaa poiketa annetusta suoritusjärjestyksestä, on syytä keskustella 
oppiaineen opettajan kanssa. 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
KOULU JA VAPAA-AIKA (RUB1) 
ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA (RUB2) 
SUOMI, POHJOISMAAT JA EUROOPPA (RUB3) 
ELÄMÄÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN (RUB4) 
ELINYMPÄRISTÖMME (RUB5) 
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN (RUB6) 
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri 
tilanteissa. Kurssin yhteydessä suoritetaan valtakunnallinen suullinen koe, josta 
saa erillisen todistuksen. 
 
YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN (RUB7) 
Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. 
Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista 
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sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan 
ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. 
 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT JA SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA (RUB8), syventävä 
Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen 
avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja 
yrityselämä. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja lähestymistapoja 
aiheiden käsittelyyn. 

NIVELKURSSI (RUB9), soveltava 
Kurssi on tarkoitettu lukio-opiskelun aloittaville oppilaille tukemaan erityisesti 1. ja 
2. kurssin opiskelua. Kurssin aikana käydään läpi ruotsin kieliopin perusasiat 
sekä teoreettisesti että harjoitusten avulla. Kurssista annetaan suoritusmerkintä. 
 
SKRIV PÅ SVENSKA (RUB10), syventävä 
Kurssi on tarkoitettu niille ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille, jotka 
haluavat kehittää kirjallista ilmaisutaitoaan. Kurssilla harjoitellaan mielipiteiden ja 
kannanottojen ilmaisemista, kirjeiden, tarinoiden ja kuvauksien kirjoittamista. 
Kurssi koostuu kaikille yhteisistä tunneista ja henkilökohtaisesta ohjauksesta. 
Kurssi arvostellaan arvosanalla. 
 
ABIKURSSI (RUB11), syventävä  
Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja, 
laajennetaan sanastoa ja kerrataan ruotsin kielen rakenteita.  
 
Itsenäinen opiskelu 
Itsenäisesti opiskeltavan kurssin työtavoista ja sisällöstä sovitaan kunkin kurssin 
kohdalla erikseen. Syventäviä ja soveltavia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. 
 
Muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit 
Muissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien hyväksymisestä korvaavaksi 
kurssiksi tai lisäkurssiksi päättävät aineen opettajat kurssiselosteen tai muun 
materiaalin perusteella. 
 

 
SAKSA (SA) 

 
 
A-saksassa on 6 pakollista ja 2 syventävää kurssia. Suositeltava 
suoritusjärjestys: 
 
1. opiskeluvuosi SAA1, SAA2, SAA3 
2. opiskeluvuosi SAA4, SAA5, SAA6 
3. opiskeluvuosi SAA7, SAA8 
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PAKOLLISET KURSSIT  
 
NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA (SAA1) 
VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA (SAA2) 
OPISKELU JA TYÖ (SAA3) 
YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA (SAA4) 
KULTTUURI (SAA5) 
TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA (SAA6) 
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS (SAA7)  
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, 
luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. 
Aihekokonaisuudet: kestävä kehitys sekä kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien 
tuntemus 
 
PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN (SAA8)  
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.  
 
B2-SAKSA (SAB2)  

Tämä saksan kielen oppimäärä perustuu peruskoulussa 8. luokalla alkavaan 
saksan kielen opiskeluun.  
 
B2-saksan kaikki 9 kurssia ovat syventäviä. Suositeltava suoritusjärjestys: 
 
1. opiskeluvuosi SAB21, SAB22, SAB23 
2. opiskeluvuosi SAB24, SAB25, SAB26 
3. opiskeluvuosi SAB27, SAB28 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (SAB21) 
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen 
kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin 
palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja 
rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, 
muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden 
tuntemusta. 
 
MEILLÄ JA MUUALLA (SAB22) 
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja saksankielisten maiden ihmiset, 
maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla 
painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan 
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PAKOLLISET KURSSIT  
 
NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA (SAA1) 
VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA (SAA2) 
OPISKELU JA TYÖ (SAA3) 
YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA (SAA4) 
KULTTUURI (SAA5) 
TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA (SAA6) 
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS (SAA7)  
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, 
luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. 
Aihekokonaisuudet: kestävä kehitys sekä kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien 
tuntemus 
 
PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN (SAA8)  
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.  
 
B2-SAKSA (SAB2)  

Tämä saksan kielen oppimäärä perustuu peruskoulussa 8. luokalla alkavaan 
saksan kielen opiskeluun.  
 
B2-saksan kaikki 9 kurssia ovat syventäviä. Suositeltava suoritusjärjestys: 
 
1. opiskeluvuosi SAB21, SAB22, SAB23 
2. opiskeluvuosi SAB24, SAB25, SAB26 
3. opiskeluvuosi SAB27, SAB28 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (SAB21) 
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen 
kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin 
palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja 
rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, 
muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden 
tuntemusta. 
 
MEILLÄ JA MUUALLA (SAB22) 
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja saksankielisten maiden ihmiset, 
maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla 
painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan 
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perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten 
tehtävien avulla. 
 
ENNEN JA NYT (SAB23) 
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan 
kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan 
puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa 
harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT (SAB24) 
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. 
 
KULTTUURI (SAB25) 
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, 
musiikki, 
elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 
 
YHTEINEN MAAPALLOMME (SAB26) 
Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja 
maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. 
Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten 
selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 
 
TIEDE JA TEKNIIKKA (SAB27) 
Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin 
liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja 
kirjoittamista. 
 
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. 
 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
 
PREPPAUSKURSSI (SAB29) 
Kurssi sisältää kaiken tarvittavan kertausta sekä runsaasti kuullun 
ymmärtämisen harjoitusta ja on tarkoitettu erityisesti niille, jotka aikovat osallistua 
saksan ylioppilaskokeeseen. Kurssilla harjoitellaan myös kirjoitelman laatimista 
ja käydään läpi ylimääräisen saksan ylioppilastutkintotehtäviä (kuullun ja luetun 
ymmärtämistehtäviä). Kurssi on yhteinen B2- ja B3-saksan lukijoille. 
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B3-SAKSA (SAB3) 
 
Nämä saksan kielen kurssit muodostavat lukiossa alkavan oppimäärän.  
 
B3-saksan kaikki 9 kurssia ovat syventäviä. Suositeltava suoritusjärjestys: 
 
1. opiskeluvuosi SAB31, SAB32, SAB33 
2. opiskeluvuosi SAB34, SAB35, SAB36 
3. opiskeluvuosi SAB37, SAB38 
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (SAB31) 
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. 
 
NÄIN ASIAT HOITUVAT (SAB32) 
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. 
 
VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (SAB33) 
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. 
 
MEILLÄ JA MUUALLA (SAB34) 
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja saksankielisten maiden ihmiset, 
maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla 
painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan 
perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten 
viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
ENNEN JA NYT (SAB35) 
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan 
kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan 
puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa 
harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 
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B3-SAKSA (SAB3) 
 
Nämä saksan kielen kurssit muodostavat lukiossa alkavan oppimäärän.  
 
B3-saksan kaikki 9 kurssia ovat syventäviä. Suositeltava suoritusjärjestys: 
 
1. opiskeluvuosi SAB31, SAB32, SAB33 
2. opiskeluvuosi SAB34, SAB35, SAB36 
3. opiskeluvuosi SAB37, SAB38 
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (SAB31) 
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. 
 
NÄIN ASIAT HOITUVAT (SAB32) 
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. 
 
VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (SAB33) 
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. 
 
MEILLÄ JA MUUALLA (SAB34) 
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja saksankielisten maiden ihmiset, 
maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla 
painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan 
perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten 
viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
ENNEN JA NYT (SAB35) 
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan 
kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan 
puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa 
harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 
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OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT (SAB36) 
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. 
 
KULTTUURI (SAB37) 
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, 
musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia 
alueita. 
 
YHTEINEN MAAPALLOMME (SAB38) 
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. 
 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

PREPPAUSKURSSI (SAB39)  
Kurssi sisältää kaiken tarvittavan kertausta sekä runsaasti kuullun 
ymmärtämisen harjoitusta ja on tarkoitettu erityisesti niille, jotka aikovat osallistua 
saksan ylioppilaskokeeseen. Kurssilla harjoitellaan myös kirjoitelman laatimista 
ja käydään läpi ylimääräisen saksan ylioppilastutkintotehtäviä (kuullun ja luetun 
ymmärtämistehtäviä). Kurssiin ei välttämättä sisälly kurssikoetta. Kurssi on 
yhteinen B2- ja B3-saksan lukijoille. 
 

 
RANSKA (RA) 

 
Ranskan kielen opintojen tavoitteena on antaa taito keskustella arkipäivän 
tilanteissa, ymmärtää vaativahkoja tekstejä ja laatia pienimuotoisia kirjoitelmia. 
Lisäksi pyritään välittämään tietoa ranskaa puhuvista maista ja niiden 
kulttuurista. 
Kaikki kurssit ovat syventäviä eikä niitä suositella suoritettavaksi itsenäisesti. 
 
B2-RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä  
 
B2-ranskan kaikki 9 kurssia ovat syventäviä. Suositeltava suoritusjärjestys: 
1. opiskeluvuosi RAB21, RAB22, RAB23 
2. opiskeluvuosi RAB24, RAB25, RAB26 
3. opiskeluvuosi RAB27, RAB28, RAB29 
 
VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (RAB21), valtakunnall. syventävä 
MEILLÄ JA MUUALLA (RAB22), valtakunnall. syventävä 
ENNEN JA NYT (RAB23), valtakunnall. syventävä 
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OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT (RAB24), valtakunnall. 
syventävä 
KULTTUURI (RAB25), valtakunnall. syventävä 
YHTEINEN MAAPALLOMME (RAB26), valtakunnall. syventävä 
TIEDE JA TEKNIIKKA (RAB27), valtakunnall. syventävä 
LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS (RAB28), valtakunnall. syventävä 
KERTAUSKURSSI (RAB29), syventävä 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (RAB21) 
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen 
kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin 
palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja 
rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, 
muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden 
tuntemusta. 
 
MEILLÄ JA MUUALLA (RAB22) 
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja ranskankielisten maiden ihmiset, 
maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla 
painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan 
perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten 
tehtävien avulla. 
 
ENNEN JA NYT (RAB23) 
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan 
kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan 
puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa 
harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT (RAB24) 
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. 
 
KULTTUURI (RAB25) 
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, 
musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia 
alueita. 
 
YHTEINEN MAAPALLOMME (RAB26) 
Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja 
maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. 
Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten 
selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.  
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OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT (RAB24), valtakunnall. 
syventävä 
KULTTUURI (RAB25), valtakunnall. syventävä 
YHTEINEN MAAPALLOMME (RAB26), valtakunnall. syventävä 
TIEDE JA TEKNIIKKA (RAB27), valtakunnall. syventävä 
LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS (RAB28), valtakunnall. syventävä 
KERTAUSKURSSI (RAB29), syventävä 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (RAB21) 
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen 
kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin 
palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja 
rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, 
muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden 
tuntemusta. 
 
MEILLÄ JA MUUALLA (RAB22) 
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja ranskankielisten maiden ihmiset, 
maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla 
painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan 
perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten 
tehtävien avulla. 
 
ENNEN JA NYT (RAB23) 
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan 
kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan 
puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa 
harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT (RAB24) 
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. 
 
KULTTUURI (RAB25) 
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, 
musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia 
alueita. 
 
YHTEINEN MAAPALLOMME (RAB26) 
Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja 
maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. 
Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten 
selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.  
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TIEDE JA TEKNIIKKA (RAB27) 
Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin 
liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja 
kirjoittamista. 
 
LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS (RAB28) 
Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa 
ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja 
kirjoittamista. 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 

KERTAUSKURSSI (RAB29) 
Yhteinen RAB3-opiskelijoiden kanssa. Kurssilla kerrataan kielen rakenteiden 
pääkohtia ja harjoitellaan varsinkin kuullun ymmärrystä ja kirjoitelmien laatimista. 
Kurssi soveltuu erityisesti ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen. 
 

B3-RANSKA Lukiossa alkava oppimäärä 
 
B3-ranskan kaikki 9 kurssia ovat syventäviä. Suositeltava suoritusjärjestys: 
1. opiskeluvuosi RAB31, RAB32, RAB33 
2. opiskeluvuosi RAB34, RAB35, RAB36 
3. opiskeluvuosi RAB37, RAB38, RAB39 
 
HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (RAB31), valtakunnall. syventävä 
NÄIN ASIAT HOITUVAT (RAB32), valtakunnall. syventävä 
VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (RAB33), valtakunnall. syventävä 
MEILLÄ JA MUUALLA (RAB34), valtakunnall. syventävä 
ENNEN JA NYT (RAB35), valtakunnall. syventävä 
OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT (RAB36), valtakunnall. 
syventävä 
KULTTUURI (RAB37), valtakunnall. syventävä 
YHTEINEN MAAPALLOMME (RAB38), valtakunnall. syventävä 
KERTAUSKURSSI (RAB39), syventävä 
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (RAB31) 
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. 
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NÄIN ASIAT HOITUVAT (RAB32) 
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. 
 
VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (RAB33) 
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. 
 
MEILLÄ JA MUUALLA (RAB34) 
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja ranskankielisten maiden ihmiset, 
maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla 
painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan 
perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten 
viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
ENNEN JA NYT (RAB35) 
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan 
kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan 
puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa 
harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
OPISKELU JA TULAVAISUUDENSUUNNITELMAT(RAB36) 
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. 
 
KULTTUURI (RAB37) 
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, 
musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia 
alueita. 
 
YHTEINEN MAAPALLOMME (RAB38) 
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. 
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NÄIN ASIAT HOITUVAT (RAB32) 
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. 
 
VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (RAB33) 
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. 
 
MEILLÄ JA MUUALLA (RAB34) 
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja ranskankielisten maiden ihmiset, 
maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla 
painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan 
perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten 
viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
ENNEN JA NYT (RAB35) 
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan 
kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan 
puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa 
harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
OPISKELU JA TULAVAISUUDENSUUNNITELMAT(RAB36) 
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. 
 
KULTTUURI (RAB37) 
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, 
musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia 
alueita. 
 
YHTEINEN MAAPALLOMME (RAB38) 
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. 
 
 
 

 



22 
 

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 

KERTAUSKURSSI (RAB39) 
Yhteinen RAB2-opiskelijoiden kanssa. Kurssilla kerrataan kielen rakenteiden 
pääkohtia ja harjoitellaan varsinkin kuullun ymmärrystä ja kirjoitelmien laatimista. 
Kurssi soveltuu erityisesti ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen. 
 

 
 

VENÄJÄ (VE) 
 

Venäjän kielen (lukiossa alkava kieli) opintojen tavoitteena on antaa taito 
keskustella arkipäivän tilanteissa, ymmärtää vaativahkoja tekstejä ja laatia 
pienimuotoisia kirjoitelmia. Lisäksi kursseilla välitetään tietoa venäläisestä 
kulttuurista sekä tavallisesta venäläisestä elämästä. 
 
B3-VENÄJÄ Lukiossa alkava oppimäärä 
 
HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (VEB31), valtakunnall. syventävä 
NÄIN ASIAT HOITUVAT(VEB32), valtakunnall. syventävä 
VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (VEB33), valtakunnall. syventävä 
MEILLLÄ JA MUUALLA (VEB34), valtakunnall. syventävä 
ENNEN JA NYT (VEB35), valtakunnall. syventävä 
OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT (VEB36), valtakunnall. 
syventävä 
KULTTUURI (VEB37), valtakunnall. syventävä 
YHTEINEN MAAPALLOMME (VEB38), valtakunnall. syventävä 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (VEB31) 
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. 
 
NÄIN ASIAT HOITUVAT (VEB32) 
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. 
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VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (VEB33) 
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. 
 
MEILLÄ JA MUUALLA (VEB34) 
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. 
 
ENNEN JA NYT (VEB35) 
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan 
kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan 
puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa 
harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT (VEB36) 
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. 
 
KULTTUURI (VEB37) 
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, 
musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia 
alueita. 
 
YHTEINEN MAAPALLOMME (VEB38) 
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. 
 
ABIKURSSI (VEB39) 
Kurssi on tarkoitettu venäjän ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille. 
Tarkoituksena on kerrata perusrakenteita ja –sanastoa, harjoitella kuullun ja 
luetun ymmärtämistä mm. vanhoja ylioppilastehtäviä hyödyntäen. 
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VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (VEB33) 
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. 
 
MEILLÄ JA MUUALLA (VEB34) 
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. 
 
ENNEN JA NYT (VEB35) 
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan 
kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan 
puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa 
harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT (VEB36) 
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. 
 
KULTTUURI (VEB37) 
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, 
musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia 
alueita. 
 
YHTEINEN MAAPALLOMME (VEB38) 
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. 
 
ABIKURSSI (VEB39) 
Kurssi on tarkoitettu venäjän ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille. 
Tarkoituksena on kerrata perusrakenteita ja –sanastoa, harjoitella kuullun ja 
luetun ymmärtämistä mm. vanhoja ylioppilastehtäviä hyödyntäen. 
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ESPANJA 

 
 
Lukiossa alkava oppimäärä (B3) 
 
B3-espanjan kaikki 8 kurssia ovat syventäviä. Suositeltava suoritusjärjestys: 
1. opiskeluvuosi ES31, ES32, ES33 
2. opiskeluvuosi ES34, ES35, ES36 
3.opiskeluvuosi ES37,ES38 
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (ES31) 
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.  
 
NÄIN ASIAT HOITUVAT (ES32) 
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. 
 
VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET ES33) 
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.  
 
MEILLÄ JA MUUALLA (ES34) 
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. 
 
ENNEN JA NYT (ES35) 
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan 
kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan 
puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa 
harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.  
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OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT (ES36) 
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.  
 
KULTTUURI (ES37) 
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, 
musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia 
alueita. 
 
 
 
YHTEINEN MAAPALLOMME (ES38) 
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. 
 

 
ITALIA (IA1) 

 
 
Opiskellaan italian alkeita tavoitteena selvitä tavallisimmista käytännön 
tilanteista. Lisäksi tarjotaan tietoa Italian kulttuurista. Koska lukiollamme on 
ystävyyskouluja Italiassa, kurssi antaa valmiuksia yhteydenpitoon 
italialaisnuorten kanssa. 
 
B3-ITALIA Lukiossa alkava oppimäärä 
Kaarinan lukio tarjoaa vain 1-kurssin, kurssit 2-8 opiskelijat voivat valita Kaarinan 
aikuislukion tarjonnasta. 
 
 
VALTAKUNNALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
 
HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (IAB31) 
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. 
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OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT (ES36) 
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.  
 
KULTTUURI (ES37) 
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, 
musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia 
alueita. 
 
 
 
YHTEINEN MAAPALLOMME (ES38) 
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. 
 

 
ITALIA (IA1) 

 
 
Opiskellaan italian alkeita tavoitteena selvitä tavallisimmista käytännön 
tilanteista. Lisäksi tarjotaan tietoa Italian kulttuurista. Koska lukiollamme on 
ystävyyskouluja Italiassa, kurssi antaa valmiuksia yhteydenpitoon 
italialaisnuorten kanssa. 
 
B3-ITALIA Lukiossa alkava oppimäärä 
Kaarinan lukio tarjoaa vain 1-kurssin, kurssit 2-8 opiskelijat voivat valita Kaarinan 
aikuislukion tarjonnasta. 
 
 
VALTAKUNNALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
 
HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (IAB31) 
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. 
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LATINA (LA) 

 
 
LATINAN KIELI 
Latinan kielen opetus antaa opiskelijalle sellaisia välineitä, että hän pystyy 
tutustumaan Rooman kirjallisuuteen ja kreikkalais-roomalaiseen kulttuuriin sekä 
oppii tiedostamaan ja ymmärtämään antiikista periytyviä aineksia 
eurooppalaisissa kielissä ja Euroopan kulttuureissa. Opetus antaa opiskelijoille 
latinan kielen jatko-opintoihin tarvittavat valmiudet. 
 
B3-LATINA (LAB3)  
 
B3-latinan kielen kurssit muodostavat lukiossa alkavan oppimäärän.  
Tästä oppimäärästä Kaarinan lukio tarjoaa vain 1. kurssin, kurssit 2.–8. 
opiskelijat voivat valita Kaarinan aikuislukion tarjonnasta. 
 
IKKUNAT AUKI LATINAAN (LAB31) 
Antiikin Italiaa ja roomalaisia sekä latinan kieltä lähestytään nykyajan 
näkökulmasta. Perehdytään latinan kielen vaiheisiin. 
 

 

PITKÄ MATEMATIIKKA (MA) 
 

Matematiikan pitkä oppimäärä 
 
Pitkässä matematiikassa on 10 pakollista, 3 syventävää valtakunnallista 1 
syventävä koulukohtainen ja 6 soveltavaa kurssia. Suositeltava suoritusjärjestys: 
1. opiskeluvuosi MAA1, MAA14, MAA2, MAA3, ½MAA17,MAA4, ½MAA15,  
2. opiskeluvuosi MAA5, MAA6, MAA7,½MAA17 MAA8, MAA9, MAA11, MAA12, 
½MAA15, MAA16 
3. opiskeluvuosi MAA10, MAA18, MAA19, MAA13, MAA20, 
MAA22 
 
Oppimäärän vaihtaminen 
Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen noudatetaan seuraavia 
vastaavuuksia: MAA1 MAB1, MAA3 MAB2, MAA6 MAB5, MAA7 MAB4 ja MAA8 
MAB3.  
 
FUNKTIOT JA YHTÄLÖT (MAA1), pakollinen 
POLYNOMIFUNKTIOT (MAA2), pakollinen 
GEOMETRIA (MAA3), pakollinen 
ANALYYTTINEN GEOMETRIA (MAA4), pakollinen 
VEKTORIT (MAA5), pakollinen 
TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT (MAA6), pakollinen 
DERIVAATTA (MAA7), pakollinen 
JUURI- JA LOGARITMIFUNKTIOT (MAA8), pakollinen 
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TRIGONOMETRISET FUNKTIOT JA LUKUJONOT (MAA9), pakollinen 
INTEGRAALILASKENTA (MAA10), pakollinen 
LUKUTEORIA JA LOGIIKKA (MAA11), syventävä 
NUMEERISIA JA ALGEBRALLISIA MENETELMIÄ (MAA12), syventävä 
DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN JATKOKURSSI (MAA13), 
syventävä 
FUNKTIOT JA YHTÄLÖT 2 (MAA14), koulukohtainen syventävä  
TUKIKURSSI (MAA15), soveltava 
MATEMATIIKAN OHJELMISTOT (MAA16), soveltava 
LASKINKURSSI (MAA17), soveltava 
KERTAUSKURSSI 1 (MAA18), soveltava 
KERTAUSKURSSI 2 (MAA19), soveltava 
MATEMATIIKAN VERKKO-OPINNOT (MAA20), soveltava 
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
LUKUTEORIA JA LOGIIKKA (MAA11) 
Opitaan muodostamaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja 
totuustaulujen avulla. Opitaan todistusperiaatteita ja harjoitellaan todistamista. 
Tutustutaan lukuteorian peruskäsitteisiin ja perehdytään alkulukujen 
ominaisuuksiin. Tutkitaan kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja 
kokonaislukujen kongruenssin avulla. Määritetään kokonaislukujen suurin 
yhteinen tekijä Eukleideen algoritmilla. 
 
NUMEERISIA JA ALGEBRALLISIA MENETELMIÄ (MAA12) 
Opitaan ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteet ja niiden 
avulla likiarvolaskujen tarkkuutta koskevat säännöt peruslaskutoimitusten 
tapauksessa. Opitaan ymmärtämään iteroinnin käsite ja ratkaisemaan yhtälöitä 
numeerisesti. Tutkitaan polynomien jaollisuutta ja opetellaan määrittämään 
polynomin tekijät. Harjaannutaan käyttämään nykyaikaisia matemaattisia 
välineitä. Opitaan määrittämään numeerisesti muutosnopeutta ja pinta-alaa. 
 
DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN JATKOKURSSI (MAA13) 
Syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden 
tuntemusta. 
Täydennetään integraalilaskennan taitoja ja sovelletaan niitä muun muassa 
jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen. Tutkitaan lukujonon raja-arvoa, 
sarjoja ja niiden summia. 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
FUNTIOT JA YHTÄLÖT 2 (MAA14) 
Kerrataan neliöjuuren ja potenssien laskusääntöjä ja sovelletaan niitä erilaisiin 
tehtäviin. 
Vahvistetaan potenssi- ja eksponenttifunktioiden ominaisuuksien hallintaa. 
Harjoitellaan lausekkeiden sievennystä ja graafisen laskimen käyttöä sekä 
kehitetään laskuvalmiutta. Tämä kurssi vaaditaan kurssien MAA1 ja MAA2 
suorittamiseksi.  
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TRIGONOMETRISET FUNKTIOT JA LUKUJONOT (MAA9), pakollinen 
INTEGRAALILASKENTA (MAA10), pakollinen 
LUKUTEORIA JA LOGIIKKA (MAA11), syventävä 
NUMEERISIA JA ALGEBRALLISIA MENETELMIÄ (MAA12), syventävä 
DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN JATKOKURSSI (MAA13), 
syventävä 
FUNKTIOT JA YHTÄLÖT 2 (MAA14), koulukohtainen syventävä  
TUKIKURSSI (MAA15), soveltava 
MATEMATIIKAN OHJELMISTOT (MAA16), soveltava 
LASKINKURSSI (MAA17), soveltava 
KERTAUSKURSSI 1 (MAA18), soveltava 
KERTAUSKURSSI 2 (MAA19), soveltava 
MATEMATIIKAN VERKKO-OPINNOT (MAA20), soveltava 
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
LUKUTEORIA JA LOGIIKKA (MAA11) 
Opitaan muodostamaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja 
totuustaulujen avulla. Opitaan todistusperiaatteita ja harjoitellaan todistamista. 
Tutustutaan lukuteorian peruskäsitteisiin ja perehdytään alkulukujen 
ominaisuuksiin. Tutkitaan kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja 
kokonaislukujen kongruenssin avulla. Määritetään kokonaislukujen suurin 
yhteinen tekijä Eukleideen algoritmilla. 
 
NUMEERISIA JA ALGEBRALLISIA MENETELMIÄ (MAA12) 
Opitaan ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteet ja niiden 
avulla likiarvolaskujen tarkkuutta koskevat säännöt peruslaskutoimitusten 
tapauksessa. Opitaan ymmärtämään iteroinnin käsite ja ratkaisemaan yhtälöitä 
numeerisesti. Tutkitaan polynomien jaollisuutta ja opetellaan määrittämään 
polynomin tekijät. Harjaannutaan käyttämään nykyaikaisia matemaattisia 
välineitä. Opitaan määrittämään numeerisesti muutosnopeutta ja pinta-alaa. 
 
DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN JATKOKURSSI (MAA13) 
Syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden 
tuntemusta. 
Täydennetään integraalilaskennan taitoja ja sovelletaan niitä muun muassa 
jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen. Tutkitaan lukujonon raja-arvoa, 
sarjoja ja niiden summia. 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
FUNTIOT JA YHTÄLÖT 2 (MAA14) 
Kerrataan neliöjuuren ja potenssien laskusääntöjä ja sovelletaan niitä erilaisiin 
tehtäviin. 
Vahvistetaan potenssi- ja eksponenttifunktioiden ominaisuuksien hallintaa. 
Harjoitellaan lausekkeiden sievennystä ja graafisen laskimen käyttöä sekä 
kehitetään laskuvalmiutta. Tämä kurssi vaaditaan kurssien MAA1 ja MAA2 
suorittamiseksi.  
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SOVELTAVAT KURSSIT 
 
TUKIKURSSI (MAA15) 
Harjoitellaan perusteellisemmin kurssien MAA3–MAA7 aikana käsiteltäviä asioita  
Kurssi suoritetaan kahtena puolikkaana 1. ja 2. vuoden aikana. Suoritusmerkintä. 
 
MATEMATIIKAN OHJELMISTOT (MAA16) 
Tutustutaan tietokoneohjelmien ja tietoverkkojen käyttöön matematiikassa. 
Suoritusmerkintä. 
 
LASKINKURSSI (MAA17) 
Opitaan hyödyntämään symbolista laskinta matematiikan tehtävissä, 
matemaattisessa päättelyssä ja ongelmanratkaisussa. Tutustutaan laskimen 
graafisiin ominaisuuksiin. Kurssi suoritetaan kahtena puolikurssina 1. ja 2. 
vuoden keväällä. 
 
KERTAUSKURSSI 1 (MAA18) 
Kootaan ja syvennetään pitkän matematiikan kursseissa esille tulleita 
matemaattisia menetelmiä erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Muodostetaan 
yhteyksiä matematiikan eri osien ja kurssien välille. 
 
KERTAUSKURSSI 2 (MAA19) 
Tutustutaan ja harjoitellaan pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksiin. 
Harjaannutaan tarttumaan vieraan näköiseen tehtävään ja löytämään järkevä 
ratkaisumenetelmä. Suoritusmerkintä. 
 
MATEMATIIKAN VERKKO-OPINNOT (MAA16) 
Kurssi on tarkoitettu hyvin pitkän matematiikan opinnoissa menestyneille. 
Perusoppiaineksen ulkopuolelle jääviä asiakokonaisuuksia ja ylioppilaskokeiden 
vaikeimpia tehtäviä sekä kertaavaa materiaalia. Osa kurssista tai koko kurssi  
suoritetaan verkossa. Myös yliopistojen avointen verkkokurssien suorittaminen 
on mahdollista. Suoritusmerkintä. 
 

 
LYHYT MATEMATIIKKA (MAB) 

 
Lyhyessä matematiikassa on 6 pakollista kurssia, 3 syventävää kurssia ja 1 
soveltava kurssi. Suositeltava suoritusjärjestys:  
1. opiskeluvuosi MAB10, MAB1, MAB2, MAB3 
2. opiskeluvuosi MAB4, MAB5, MAB6, MAB7,MAB8 
3. opiskeluvuosi MAB6, MAB9 
 
LYHYEN MATEMATIIKAN TUKIKURSSI (MAB10) soveltava 
LAUSEKKEET JA YHTÄLÖT (MAB1) pakollinen  
GEOMETRIA (MAB2) pakollinen  
MATEMAATTISIA MALLEJA I (MAB3) pakollinen 
MATEMAATTINEN ANALYYSI (MAB4) pakollinen 
TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS (MAB5) pakollinen  
MATEMAATTISIA MALLEJA II (MAB6) pakollinen  
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TALOUSMATEMATIIKKA (MAB7) valtakunnall. syventävä 
MATEMAATTISIA MALLEJA III (MAB8) valtakunnall. syventävä  
LYHYEN MATEMATIIKAN KERTAUSKURSSI (MAB9) syventävä  
  
PAKOLLISET KURSSIT 
 
LAUSEKKEET JA YHTÄLÖT (MAB1) 
Kurssilla harjaannutaan käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän 
ongelmien ratkaisemisessa ja opitaan luottamaan omiin matemaattisiin 
kykyihinsä. Kerrataan lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen 
asteen polynomifunktion käsitteet sekä opitaan ratkaisemaan toisen asteen 
yhtälöitä. 
 
GEOMETRIA (MAB2)  
Kurssilla perehdytään kuvioiden yhdenmuotoisuuteen, suorakulmaisen kolmion 
trigonometriaan. Kerrataan Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-
alan ja tilavuuden määrittäminen sekä geometrian menetelmien käyttö 
koordinaatistossa. 
 
MATEMAATTISIA MALLEJA I (MAB3) 
Kurssilla perehdytään lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltamiseen. 
Opitaan potenssiyhtälön ratkaiseminen sekä eksponenttiyhtälön ratkaiseminen 
logaritmin avulla. 
 
MATEMAATTINEN ANALYYSI (MAB4) 
Kurssilla opitaan tutkimaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin 
menetelmin sekä ymmärtämään derivaatan käsite muutosnopeuden mittana. 
Tutkitaan polynomifunktion kulkua derivaatan avulla sekä opitaan sovellusten 
yhteydessä määrittämään polynomifunktion suurin ja pienin arvon. 
 
TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS (MAB5) 
Kurssilla harjaannutaan käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja. 
Määritetään jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukuja. 
Tutustutaan laskinten ja tietokoneiden käyttöön tilastotehtävissä. Perehdytään 
todennäköisyyslaskennan perusteisiin todennäköisyyden laskulakien ja niitä 
havainnollistavien mallien avulla. 
 
MATEMAATTISIA MALLEJA II (MAB6) 
Kurssilla varmennetaan ja täydennetään yhtälöiden ratkaisutaitoja. Opitaan 
ratkaisemaan käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia optimointitehtäviä 
Ymmärretään lukujonon käsite ja ratkaistaan käytännön ongelmia aritmeettisen 
ja geometrisen jonon ja summan avulla. 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
TALOUSMATEMATIIKKA (MAB7) 
Perehdytään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus ja muihin 
sellaisiin laskelmiin sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Lukujonojen ja 
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TALOUSMATEMATIIKKA (MAB7) valtakunnall. syventävä 
MATEMAATTISIA MALLEJA III (MAB8) valtakunnall. syventävä  
LYHYEN MATEMATIIKAN KERTAUSKURSSI (MAB9) syventävä  
  
PAKOLLISET KURSSIT 
 
LAUSEKKEET JA YHTÄLÖT (MAB1) 
Kurssilla harjaannutaan käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän 
ongelmien ratkaisemisessa ja opitaan luottamaan omiin matemaattisiin 
kykyihinsä. Kerrataan lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen 
asteen polynomifunktion käsitteet sekä opitaan ratkaisemaan toisen asteen 
yhtälöitä. 
 
GEOMETRIA (MAB2)  
Kurssilla perehdytään kuvioiden yhdenmuotoisuuteen, suorakulmaisen kolmion 
trigonometriaan. Kerrataan Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-
alan ja tilavuuden määrittäminen sekä geometrian menetelmien käyttö 
koordinaatistossa. 
 
MATEMAATTISIA MALLEJA I (MAB3) 
Kurssilla perehdytään lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltamiseen. 
Opitaan potenssiyhtälön ratkaiseminen sekä eksponenttiyhtälön ratkaiseminen 
logaritmin avulla. 
 
MATEMAATTINEN ANALYYSI (MAB4) 
Kurssilla opitaan tutkimaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin 
menetelmin sekä ymmärtämään derivaatan käsite muutosnopeuden mittana. 
Tutkitaan polynomifunktion kulkua derivaatan avulla sekä opitaan sovellusten 
yhteydessä määrittämään polynomifunktion suurin ja pienin arvon. 
 
TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS (MAB5) 
Kurssilla harjaannutaan käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja. 
Määritetään jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukuja. 
Tutustutaan laskinten ja tietokoneiden käyttöön tilastotehtävissä. Perehdytään 
todennäköisyyslaskennan perusteisiin todennäköisyyden laskulakien ja niitä 
havainnollistavien mallien avulla. 
 
MATEMAATTISIA MALLEJA II (MAB6) 
Kurssilla varmennetaan ja täydennetään yhtälöiden ratkaisutaitoja. Opitaan 
ratkaisemaan käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia optimointitehtäviä 
Ymmärretään lukujonon käsite ja ratkaistaan käytännön ongelmia aritmeettisen 
ja geometrisen jonon ja summan avulla. 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
TALOUSMATEMATIIKKA (MAB7) 
Perehdytään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus ja muihin 
sellaisiin laskelmiin sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Lukujonojen ja 
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sarjojen pohjalta kehitetään taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia 
malleja.  
 
MATEMAATTISIA MALLEJA III (MAB8) 
Kurssilla käsitellään trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän 
avulla. Opitaan tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden 
ratkaiseminen. Määritellään vektorin käsite, vektoreiden peruslaskutoimitusten 
periaatteet sekä koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo. 
Opitaan kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen 
vektoreiden avulla. 
 

 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 

LYHYEN MATEMATIIKAN KERTAUSKURSSI (MAB9) 
Kerrataan lyhyen matematiikan keskeisiä sisältöjä. Valmistaudutaan 
ylioppilaskirjoituksiin tutkimalla vanhoja koetehtäviä, tehtävien arvostelua sekä 
perehtymällä matematiikan kokeeseen liittyviin erityisiin ohjeisiin. Kurssikokeena 
on valtakunnallinen preliminäärikoe. Suoritusmerkintä. 
 
LYHYEN MATEMATIIKAN TUKIKURSSI (MAB10) 
Kurssilla pyritään luomaan ja vahvistamaan matematiikkaan ja matematiikan 
oppimiseen liittyviä positiivisia asenteita. Opiskelussa korostetaan matematiikan 
merkitystä yleisenä kansalaistaitona jokapäiväisen elämän eri tilanteissa. 
Pyritään herättämään opiskelijoissa myönteisten oppimiskokemusten avulla 
kiinnostusta matematiikkaa kohtaan oppiaineena ja osana yleissivistystä. 
Kurssilla kerrataan peruskoulun keskeisiä sisältöjä: prosenttilaskenta, potenssit, 
yhtälöt. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on peruskoulun 
päästötodistuksessa heikohko arvosana. Suoritusmerkintä. 
 

 

 

 
FYSIIKKA (FY) 

 
Fysiikassa on 1 pakollinen kurssi, 8 syventävää kurssia ja 1 soveltava kurssi. 
Suositeltava suoritusjärjestys: 
1.opiskeluvuosi FY1, FY2, FY3 
2.opiskeluvuosi FY4, FY5, FY6, FY10 
3.opiskeluvuosi FY7, FY8, FY9  
 
FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ (FY1), pakollinen  
LÄMPÖ (FY2), valtakunnall. syventävä  
AALLOT (FY3), valtakunnall. syventävä  
LIIKKEEN LAIT (FY4), valtakunnall. syventävä  
PYÖRIMINEN JA GRAVITAATIO (FY5), valtakunnall. syventävä  
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SÄHKÖ (FY6), valtakunnall. syventävä  
SÄHKÖMAGNETISMI (FY7), valtakunnall. syventävä  
AINE JA SÄTEILY (FY8), valtakunnall. syventävä  
FYSIIKKA YHTEISKUNNASSA JA LUONNONTIETEISSÄ (FY9), syventävä 
FYSIIKAN TYÖKURSSI (FY10), soveltava  
 

PAKOLLINEN KURSSI 
 
FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ (FY1) 
Kurssilla tutustutaan fysiikan merkitykseen historian eri vaiheissa ja nykyaikana. 
Tutustutaan aineen ja maailmankaikkeuden rakenteisiin ja 
perusvuorovaikutuksiin sekä energian, erityisesti säteilyn, sitoutumiseen ja 
vapautumiseen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa. Kokeellisuus, 
mallintaminen ja mittaaminen sekä tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden 
arviointi ovat perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa. Kurssilla käsitellään 
liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys. 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
LÄMPÖ (FY2)  
Kurssilla tutustutaan kiinteiden aineiden, nesteiden sekä kaasujen 
ominaisuuksiin sekä niissä vallitseviin fysiikan lainalaisuuksiin. Kurssilla 
käsitellään lämpötilaan liittyviä asioita mm. kiinteiden aineiden, nesteiden ja 
kaasujen lämpölaajenemista. Tutustutaan aineen eri olomuotoihin ja niiden 
muutoksiin, tarkastellaan lämpöopin pääsääntöjä ja lämpövoimakoneita.  
 
AALLOT (FY3)  
Tutustutaan harmoniseen voimaan ja värähtelyyn. Opitaan ymmärtämään 
aaltoliikkeen ominaisuuksia. Tutkitaan lähemmin äänen ja valon ominaisuuksia 
sekä näihin liittyviä uusimpia sovelluksia.  
 
 
 
 
LIIKKEEN LAIT (FY4)  
Kurssilla tutkitaan etenemisliikkeeseen liittyviä ilmiöitä kokeellisesti. Opitaan 
ymmärtämään energian ja liikemäärän säilymislait sekä impulssiperiaate. 
Perehdytään Newtonin lakeihin sekä liikettä vastustaviin voimiin.  
 
PYÖRIMINEN JA GRAVITAATIO (FY5)  
Suoritusjärjestys: vapaa, mutta edellyttää FY4:n tietoja ja taitoja. Kurssilla 
opitaan käsitteet ympyräliike, pyöriminen, hitausmomentti ja käyräviivainen liike. 
Opitaan energiaperiaate pyörimisliikkeessä. Tutustutaan gravitaatiokenttään ja 
gravitaation alaiseen liikkeeseen.  
 
SÄHKÖ (FY6)  
Kurssilla opitaan ymmärtämään sähköön liittyviä peruskäsitteitä. Opitaan 
ymmärtämään aineen käyttäytyminen sähkökentässä ja sähkövirran kulku 
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SÄHKÖ (FY6), valtakunnall. syventävä  
SÄHKÖMAGNETISMI (FY7), valtakunnall. syventävä  
AINE JA SÄTEILY (FY8), valtakunnall. syventävä  
FYSIIKKA YHTEISKUNNASSA JA LUONNONTIETEISSÄ (FY9), syventävä 
FYSIIKAN TYÖKURSSI (FY10), soveltava  
 

PAKOLLINEN KURSSI 
 
FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ (FY1) 
Kurssilla tutustutaan fysiikan merkitykseen historian eri vaiheissa ja nykyaikana. 
Tutustutaan aineen ja maailmankaikkeuden rakenteisiin ja 
perusvuorovaikutuksiin sekä energian, erityisesti säteilyn, sitoutumiseen ja 
vapautumiseen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa. Kokeellisuus, 
mallintaminen ja mittaaminen sekä tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden 
arviointi ovat perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa. Kurssilla käsitellään 
liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys. 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
LÄMPÖ (FY2)  
Kurssilla tutustutaan kiinteiden aineiden, nesteiden sekä kaasujen 
ominaisuuksiin sekä niissä vallitseviin fysiikan lainalaisuuksiin. Kurssilla 
käsitellään lämpötilaan liittyviä asioita mm. kiinteiden aineiden, nesteiden ja 
kaasujen lämpölaajenemista. Tutustutaan aineen eri olomuotoihin ja niiden 
muutoksiin, tarkastellaan lämpöopin pääsääntöjä ja lämpövoimakoneita.  
 
AALLOT (FY3)  
Tutustutaan harmoniseen voimaan ja värähtelyyn. Opitaan ymmärtämään 
aaltoliikkeen ominaisuuksia. Tutkitaan lähemmin äänen ja valon ominaisuuksia 
sekä näihin liittyviä uusimpia sovelluksia.  
 
 
 
 
LIIKKEEN LAIT (FY4)  
Kurssilla tutkitaan etenemisliikkeeseen liittyviä ilmiöitä kokeellisesti. Opitaan 
ymmärtämään energian ja liikemäärän säilymislait sekä impulssiperiaate. 
Perehdytään Newtonin lakeihin sekä liikettä vastustaviin voimiin.  
 
PYÖRIMINEN JA GRAVITAATIO (FY5)  
Suoritusjärjestys: vapaa, mutta edellyttää FY4:n tietoja ja taitoja. Kurssilla 
opitaan käsitteet ympyräliike, pyöriminen, hitausmomentti ja käyräviivainen liike. 
Opitaan energiaperiaate pyörimisliikkeessä. Tutustutaan gravitaatiokenttään ja 
gravitaation alaiseen liikkeeseen.  
 
SÄHKÖ (FY6)  
Kurssilla opitaan ymmärtämään sähköön liittyviä peruskäsitteitä. Opitaan 
ymmärtämään aineen käyttäytyminen sähkökentässä ja sähkövirran kulku 
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puolijohteissa. Tutustutaan mittaustekniikkaan tasavirtapiirien ja 
kondensaattorien avulla.  
 
SÄHKÖMAGNETISMI (FY7) 
Suoritusjärjestys: vapaa, mutta edellyttää FY6:n tietoja ja taitoja. Opitaan 
ymmärtämään magneettiset perusilmiöt ja aineen käyttäytyminen 
magneettikentässä. Tutustutaan vaihtovirtapiireihin, sähkömagneettiseen 
säteilyyn, värähtelypiireihin ja sähkömagneettiseen viestintään. Opitaan 
ymmärtämään sähköenergiansiirto. Perehdytään sähköturvallisuuteen. 
Syvennetään tuntemusta sähkömagneettisten ilmiöiden merkityksestä 
yhteiskunnassa. 
 
AINE JA SÄTEILY (FY8) 
Kurssilla tutustutaan kvantittumiseen, dualismiin, sekä aineen ja energian 
ekvivalenssiin aineen rakennetta ja rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina 
periaatteina Perehdytään atomimallin kehitykseen, ydin- ja hiukkasfysiikkaan 
perusteisiin ja syvennetään tietoja ionisoivan säteilyn synnystä ja vaikutuksista.  
 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 
 
FYSIIKKA YHTEISKUNNASSA JA LUONNONTIETEISSÄ (FY9) 
Suoritusjärjestys: vapaa, mutta edellyttää kaikkien muiden fysiikan kurssien 
tietoja ja taitoja. Kurssilla luodaan kokonaiskuva klassisesta fysiikasta ja 
hyödynnetään differentiaali- ja integraalilaskentaa fysiikan tehtävissä. 
Tutustutaan fysiikan jatko-opinto mahdollisuuksiin. Valmistaudutaan 
ylioppilaskirjoituksiin tutkimalla vanhoja koetehtäviä, tehtävien arvostelua sekä 
perehtymällä reaalikokeeseen liittyviin erityisiin ohjeisiin fysiikan osalta. 
Suoritusmerkintä. 
 
FYSIIKAN TYÖKURSSI (FY10) 
Kurssin aikana perehdytään mittaamiseen, mittaustarkkuuteen, virhelaskentaan 
ja tutkimusten dokumentointiin. Kurssi koostuu kahdesta osasta. Teoriaosassa 
käydään läpi mittaamisen teoria ja mittaustulosten käsittely ja työosassa tehdään 
mittaustyöt, joista tehdään työselostus. Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot 
ja -taidot fysikaalisten suureiden mittaamiseen ja mittaustulosten 
dokumentointiin. Suoritusmerkintä. 
 

 
KEMIA (KE) 

 
Kemiassa on 1 pakollinen, 5 syventävää ja 1 soveltava kurssi. Suositeltava 
suoritusjärjestys: 
1. opiskeluvuosi KE1,KE2 
2. opiskeluvuosi KE2, KE3, KE4, KE7 
3. opiskeluvuosi KE5, KE6, KE7 
 
IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIA (KE1), pakollinen 
KEMIAN MIKROMAAILMA (KE2), valtakunnall. syventävä 
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REAKTIOT JA KEMIA (KE3), valtakunnall. syventävä 
METALLIT JA MINERAALIT (KE4), valtakunnall. syventävä 
REAKTIOT JA TASAPAINO (KE5), valtakunnall. syventävä 
KERTAUSKURSSI (KE6), syventävä 
TYÖKURSSI (KE7), soveltava 
 
 
 

PAKOLLINEN KURSSI 

IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIA (KE1) 
Kurssilla tutustutaan erilaisiin seoksiin, ainemäärään ja pitoisuuksiin sekä 
tärkeimpiin orgaanisiin yhdisteryhmiin ja niiden reaktioihin. 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
KEMIAN MIKROMAAILMA (KE2) 
Kurssilla tutustutaan alkuaineiden ominaisuuksiin ja jaksolliseen järjestelmään. 
Lisäksi kemiallinen sidos ja sidosenergia tulevat tutuiksi. Tavoitteena on 
ymmärtää aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä. 
 
REAKTIOT JA ENERGIA (KE3) 
Kurssilla tutustutaan kemialliseen reaktioon, kaasuihin ja kemiallisiin 
laskutehtäviin. Tavoitteena on ymmärtää kemiallisen reaktion tapahtumiseen 
vaikuttavia tekijöitä ja oppia käsittelemään reaktioita matemaattisesti. 
 
METALLIT JA MATERIAALIT (KE4) 
Kurssilla tutustutaan polymeereihin, hapetus-pelkistysreaktioihin, sähkökemiaan 
sekä niihin liittyviin laskutehtäviin. Tavoitteena on myös oppia tuntemaan 
teollisesti merkittäviä raaka-aineita ja niiden jalostusprosesseja. 
 
 
 
REAKTIOT JA TASAPAINO (KE5) 
Kurssilla tutustutaan reaktiotasapainoon, happo-emästasapainoon, 
liukoisuustasapainoon sekä niihin liittyviin laskutehtäviin. Tavoitteena on 
ymmärtää tasapainon merkitys myös teollisissa prosesseissa ja luonnossa. 
 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 
 
KERTAUSKURSSI (KE6) 
Kurssilla pyritään syventämään kemian kurssien tietoa, jotta oppilas saisi 
kokonaiskuvan kemian lainalaisuuksista. Tällöin oppilas saa valmiudet vastata 
reaalikokeen kemian tehtäviin. Kurssista saa suoritusmerkinnän. 
 
TYÖKURSSI (KE7) 
Kurssilla perehdytään kemian keskeisimpiin työmenetelmiin käytännön tasolla ja 
harjoitellaan tulosten käsittelyä ja johtopäätösten tekoa laatimalla töistä kirjallisia 
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PAKOLLINEN KURSSI 
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
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34 
 

selostuksia. Lisäksi tutustutaan johonkin kemian teollisuuslaitokseen tai Turun 
yliopiston Kemian laitokseen. Kurssille pääsyn edellytyksenä on kaksi 
hyväksytysti suoritettua kemian kurssia. Kurssista saa suoritusmerkinnän.  
 
 

 
BIOLOGIA (BI) 

 
Biologiassa on tarjolla kaksi pakollista kurssia, kolme valtakunnallista syventävää 
kurssia ja yksi koulukohtainen syventävä ja yksi soveltava kurssi. Suositeltava 
suoritusjärjestys: 
1. opiskeluvuosi BI1, BI2, BI3, BI4 
2. opiskeluvuosi BI2, BI3, BI4, BI5, BI6 
3. opiskeluvuosi BI4, BI5, BI6, BI7 
 
ELIÖMAAILMA (BI1), pakollinen 
SOLU JA PERINNÖLLISYYS (BI2), pakollinen 
YMPÄRISTÖEKOLOGIA (BI3), valtakunnall. syventävä 
IHMISEN BIOLOGIA (BI4), valtakunnall. syventävä  
BIOTEKNOLOGIA(BI5), valtakunnall. syventävä 
TUTKIMME, POHDIMME BIOLOGIAA (BI6), syventävä 
BIOLOGIAN KERTAUSKURSSI (BI7), soveltava, 0,5 kurssia  
 

PAKOLLISET KURSSIT 
 
ELIÖMAAILMA (BI1) 
Kurssilla käsitellään eliöiden tunnusmerkkejä, evoluution mekanismeja ja 
kehitystä ja ekologisia peruskäsitteitä yksilötasolta ekosysteemitasolle. 
 
SOLU JA PERINNÖLLISYYS (BI2) 
Kurssilla perehdytään soluun elämän perusyksikkönä, sen rakenteeseen, 
toimintaan ja energiatalouteen sekä perinnöllisyyden lainalaisuuksiin. 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 
 
YMPÄRISTÖEKOLOGIA (BI3) 
Kurssilla tutustutaan ekologisiin tutkimuksiin, luonnon monimuotoisuuteen ja sitä 
uhkaaviin tekijöihin. Tavoitteena on löytää ratkaisuja ekologisiin ongelmiin ja 
keinoja monimuotoisuuden suojeluun. Kurssin suorittamisen edellytyksenä on 
BI1 kurssin hyväksytty suoritus.  
 
IHMISEN BIOLOGIA (BI4) 
Kurssi antaa hyvät perustiedot ihmisen kehityksestä, rakenteesta ja 
elintoiminnoista. Yleisimpien toimintahäiriöiden ja niiden ennaltaehkäisyn 
käsittely tekee kurssista jokaiselle hyödyllisen. Kurssille pääsyn edellytyksinä 
ovat BI1 ja BI2 kurssien suoritukset. 
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BIOTEKNOLOGIA (BI5) 
Kurssilla syvennetään tietoja geenien rakenteesta, toiminnasta ja 
geeniteknologiasta. Lisäksi kurssilla tutustutaan mikrobeihin ja niiden 
merkitykseen luonnossa, biotekniikassa sekä ihmisen terveyden kannalta. 
Käsitteet geeniterapia, kloonaus, geeniruoka ja geeniperimän muuntelu tulevat 
tutuiksi tällä kurssilla. Kurssille pääsyn edellytyksinä ovat BI1- JA BI2-kurssien 
hyväksytyt suoritukset. 
 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 
 
TUTKIMME, POHDIMME BIOLOGIAA (BI6) 
Kurssilla tutkitaan solun, solukkojen ja eri eliöiden rakennetta ja toimintaa sekä 
näkymätöntä eliömaailmaa mikroskoopin avulla. Kokeiden avulla 
havainnollistetaan joitakin yksinkertaisia biologisia ilmiöitä. 
Kurssin edellytyksenä ovat pakollisten kurssien hyväksytty suoritus.  
 
BIOLOGIAN KERTAUSKURSSI (BI7) 0,5 kurssia 
Kurssilla kerrataan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien 
keskeiset sisällöt. Yo-kirjoituksia ajatellen harjoitellaan erilaisia tehtävätyyppejä. 
Kurssi suoritetaan tarjolla olevista biologian kursseista viimeisenä. Kurssi 
voidaan suorittaa myös verkkokurssina. 
Katso myös Itämeri-opinnoista Itämeren ekologia –kurssi. 
 
 

 
MAANTIEDE (GE) 

 
 
Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisten 
luomien järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Maantieteen opiskelu auttaa 
ymmärtämään maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja ongelmia 
sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Kursseilla opitaan tiedostamaan luonnon ja 
ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa alati 
muuttuvana ja monimuotoisena elinympäristönä. 
 
Maantieteessä on tarjolla kaksi pakollista kurssia, kaksi valtakunnallista 
syventävää kurssia, kaksi koulukohtaista syventävää kurssia ja yksi 
koulukohtainen soveltava kurssi. 
 
Suositeltava suoritusjärjestys on: 
 
1. opiskeluvuosi GE1, GE2, GE3, GE5 
2. opiskeluvuosi GE2, GE3, GE4, GE5, GE6 
3. opiskeluvuosi GE3, GE4, GE5, GE6, GE7 
 
SININEN PLANEETTA (GE1), pakollinen 
YHTEINEN MAAILMA (GE2), pakollinen 
RISKIEN MAAILMA (GE3), valtakunnallinen syventävä 
ALUETUTKIMUS (GE4), valtakunnallinen syventävä 
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BIOTEKNOLOGIA (BI5) 
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KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 
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sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Kursseilla opitaan tiedostamaan luonnon ja 
ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa alati 
muuttuvana ja monimuotoisena elinympäristönä. 
 
Maantieteessä on tarjolla kaksi pakollista kurssia, kaksi valtakunnallista 
syventävää kurssia, kaksi koulukohtaista syventävää kurssia ja yksi 
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1. opiskeluvuosi GE1, GE2, GE3, GE5 
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SININEN PLANEETTA (GE1), pakollinen 
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MUUTTUVAT MAANTIETEEN MENETELMÄT (GE5), koulukohtainen syventävä 
ERIARVOINEN MAAILMA (GE6), koulukohtainen syventävä 
MAANTIETEEN KERTAUSKURSSI (GE7), koulukohtainen soveltava, 0,5 
kurssia 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
SININEN PLANEETTA (GE1) 
Maantieteen ensimmäinen kurssi käsittelee luonnonmaantiedettä. Käsiteltäviä 
asioita ovat mm. Maan liikkeet avaruudessa ja niistä aiheutuvat ilmiöt, Auringon 
säteilyyn ja sen epätasaiseen jakaantumiseen liittyvät ilmiöt, Maan ilma-, vesi- ja 
kivikehän toiminta, maanpintaa muokkaavat sisä- ja ulkosyntyiset tapahtumat 
sekä maapallon kasvillisuusalueet. Kurssilla tarkastellaan aiheita sekä 
teoreettisesti että alueellisin esimerkein. 
 
YHTEINEN MAAILMA (GE2) 
Yhteinen maailma -kurssi tarkastelee ihmisen toimintaa maailmassa. Käsiteltäviä 
aihepiirejä ovat mm. kulttuurimaantieteen olemus ja tutkimuskohteet, 
väestökysymykset, taloudellisen tuotannon alueelliset näkökulmat, matkailu ja 
liikenne, luonnonvara- ja energiakysymykset sekä globalisaatioon, ihmisten 
hyvinvointiin, ympäristön tilaan sekä kestävään kehitykseen liittyvät aiheet.  
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
RISKIEN MAAILMA (GE3) 
Riskien maailma -kurssilla tarkastellaan luonnon- ja ihmisen toimintaan sekä 
luonnonvarojen käyttöön liittyviä riskejä ja riskialueita. Käsiteltäviä aiheita ovat 
mm. endogeeniset, kuten maanjäristyksiin ja vulkaaniseen toimintaan liittyvät 
riskit, säiden ääri-ilmiöt, kuten hirmumyrskyt, rankkasateet, tornadot ja trombit 
seurauksineen, ilmastonmuutokseen liittyvät riskit, ilmansaasteet, puhtaan veden 
saatavuuteen liittyvät ongelmat, eroosio ja aavikoitumisongelmat, eliökehään 
liittyvät riskit kuten tartuntataudit ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen, 
väestökysymyksiin liittyvät riskit, teknologiset riskit sekä globalisaatioon liittyvät 
riskit. Kurssin tavoitteena on erilaisten riskien tuntemisen lisäksi tutustua 
mahdollisuuksiin estää ja pienentää riskejä.  
 
ALUETUTKIMUS (GE4) 
Aluetutkimuskurssilla käsitellään paikkatiedon perusteita ja tehdään oma 
aluetutkielma erikseen sovitusta aiheesta. Tutkielman laatimisessa opetellaan 
tieteellisen esitystavan perusteita sekä itsenäistä ongelmanratkaisua ja tekstin 
tuottamista. Yhtenä aluetutkielman tavoitteena on tarkastella maantieteen 
peruskurssien ja riskien maailma -kurssin aiheita oman tutkimuskohteen 
näkökulmasta.  
 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 
 
MUUTTUVAT MAANTIETEEN MENETELMÄT (GE5) 
Kurssilla tutustutaan mm. maantieteessä käytettyihin havainnollistamistapoihin 
sekä käsitellään kurssikohtaisesti sovittavia erityisteemoja. Kurssiin kuuluu 
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painettujen aineistojen kuten karttojen lisäksi sähköisten aineistojen tulkintaa ja 
käytännön soveltamista. Kurssiin on kuulunut myös maasto- ja vierailukäyntejä, 
geokätköilyä, esitelmiä erikseen sovituista aiheista sekä pienimuotoisia 
ryhmätyöprojekteja. Kurssilla pyritään hyödyntämään käytettävissä olevia 
tietoteknisiä sovelluksia ja mobiililaitteita. 
 
ERIARVOINEN MAAILMA (GE6) 
Kurssilla pohditaan maapallolla vallitsevaa taloudellista ja sosiaalista 
eriarvoisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi käsitellään 
kehittyneisyyserojen ilmenemis- ja mittaamistapoja ja mahdollisuuksia ratkaista 
eriarvoisuusongelmia. Kurssi voidaan suorittaa myös verkkokurssina. 
 
MAANTIETEEN KERTAUSKURSSI (GE7) 0,5 kurssia 
Kurssilla kerrataan pakollisten ja valtakunnallisten kurssien keskeisiä asioita. 
Samalla harjoitellaan erilaisia tehtävätyyppejä valmentautuen yo-kirjoituksiin. 
Kurssi suoritetaan tarjolla olevista maantieteen kursseista viimeisenä. Kurssi 
voidaan suorittaa myös verkkokurssina. 
 
 

 
HISTORIA (HI) 

 
 
Historiassa on 4 pakollista kurssia ja 5 syventävää kurssia sekä yksi soveltava 
puolen kurssin mittainen kertauskurssi. Suositeltava suoritusjärjestys:  
1. opiskeluvuosi HI1, HI2, HI5, HI6, HI7 
2. opiskeluvuosi HI3, HI4, HI5, HI10 
3. opiskeluvuosi HI9, HI10 
 
IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA KULTTUURI (HI1), pakollinen 
EUROOPPALAINEN IHMINEN (HI2), pakollinen 
KANSAINVÄLISET SUHTEET (HI3), pakollinen 
SUOMEN HISTORIAN KÄÄNNEKOHTIA (HI4), pakollinen 
SUOMEN VAIHEET ESIHISTORIASTA AUTONOMIAN AIKAAN (HI5), 
valtakunnall. syventävä 
KULTTUURIEN KOHTAAMINEN (AMERIKAN INTIAANIT ja KAUKOIDÄN 
IHMEET) (HI6), valtakunnall. syventävä 
ANTIIKKI ELÄVÄKSI (HI7), syventävä 
MAAILMANPOLITIIKAN ARKIPÄIVÄÄ (HI9), syventävä 
REALISTINA REAALIIN / HISTORIA (HI10), soveltava, 0,5 kurssia 
 

PAKOLLISET KURSSIT 
 
IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA KULTTUURI (HI1), pakollinen  
Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena 
tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta 
nykyaikaan. Keskeisiä teemoja ovat väestökehitys, ympäristömuutokset, 
taloudellinen toimeentulo ja yhteiskunnan rakenne. 
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EUROOPPALAINEN IHMINEN (HI2), pakollinen  
Kurssilla käsitellään 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.  
 
KANSAINVÄLISET SUHTEET (HI3), pakollinen  
Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja 
muutoksia 1800-luvulta lähtien nykypäivään saakka. Kurssilla analysoidaan 
kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen ja valtapoliittisen 
kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia 
vastakohtanaan diktatuuri sekä suurvaltojen toiminta suhteessa toisiinsa ja 
pienempiin valtioihin. 
 
SUOMEN HISTORIAN KÄÄNNEKOHTIA (HI4), pakollinen 
Kurssilla analysoidaan Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja 
kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat 
Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät 
kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset 
ja kulttuuriset murrokset. 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
SUOMEN VAIHEET ESIHISTORIASTA AUTONOMIAN AIKAAN (HI5), 
syventävä 
Mistä suomalaiset ovat tulleet, miten suomalaisuus on syntynyt ja mihin Suomi 
on menossa? Kaikki kysymyksiä, joihin tällä kurssilla haetaan vastausta. 
Kurssilla perehdytään myös Ruotsin vallan ajan kuningaskulttuuriin. Turun ja 
Kaarinan menneisyyttä tutkitaan tutustumisretkillä.  
 
 
 
KULTTUURIEN KOHTAAMINEN (AMERIKAN INTIAANIT ja KAUKOIDÄN 
IHMEET) (HI6), syventävä 
Eurooppalaiset ovat olleet tekemisissä muiden maanosien ihmisten kanssa jo 
ennen ajanlaskumme alkua. Kuitenkin vasta viimeiset pari vuosisataa ovat 
tehneet maailmasta kylän - eli me kaikki olemme tavalla tai toisella tekemisissä 
muittenkin kulttuurien kanssa. Siksi on hyvä tuntea esim. intiaanien Amerikkaa ja 
Kaukoidän kansoja. 
 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 
 
ANTIIKKI ELÄVÄKSI (HI7), syventävä 
"Jo muinaiset roomalaiset..." on sanonta, jonka kaikki tuntevat. Antiikin kurssin 
aikana perehdytään monipuolisesti Rooman kulttuuriin. Kurssi suoritetaan joka 
toinen vuosi tehtävällä opintomatkalla Roomaan ja siihen valmistavassa 
opetuksessa. 
 
MAAILMANPOLITIIKAN ARKIPÄIVÄÄ (HI9), syventävä 
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Kurssilla tarkastellaan maailmanpolitiikan ajankohtaisia tapahtumia 
uutisaineiston pohjalta. Opiskelijat seuraavat valitsemaansa aihetta kurssin ajan 
tiedotusvälineistä ja selvittävät tapahtumien taustat. Kurssiin sisältyy vierailu 
jossakin uutistoimituksessa. Kurssiin sisältyy itsenäisen opiskelun jakso. 
Opiskeltavissa kurssin HI3 jälkeen. 
 
REALISTINA REAALIIN / HISTORIA (HI10), soveltava, 0,5 kurssia 
Kurssi kertaa erityisesti historian pakollisten kurssien (HI1, HI2, HI3 ja HI4) 
keskeisiä kohtia ylioppilaskirjoituksia varten. Suoritusmerkintä. 
 

 
YHTEISKUNTAOPPI (YH) 

 
Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä 
yhteiskunnasta. Kurssilla tarkastellaan yhteiskunnan rakennetta ja sen keskeisiä 
ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista liittämällä ne ajankohtaisiin tapahtumiin. 
Opetus perustuu keskeisiin yhteiskuntaeettisiin arvoihin, kuten 
oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon, sosiaaliseen vastuuseen, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, työn ja yrittäjyyden arvostukseen sekä 
aktiiviseen kansalaisuuteen. 
 
Yhteiskuntaopissa on 2 pakollista kurssia ja 3 syventävää kurssia sekä yksi 
soveltava puolen kurssin mittainen kertauskurssi. Suositeltava suoritusjärjestys:  
1. opiskeluvuosi YH3, (YH8) 
2. opiskeluvuosi YH1, YH2, YH3, YH4, YH5, YH6, (YH8) 
3. opiskeluvuosi YH2, YH4, YH5, YH7, (YH8) 
 
YHTEISKUNTATIETO (YH1), pakollinen  
TALOUSTIETO (YH2), pakollinen  
KANSALAISEN LAKITIETO (YH3), valtakunnall. syventävä  
EUROOPPALAISUUS JA EUROOPAN UNIONI (YH4), valtakunnall. syventävä  
YRITYSTALOUS (YH5), syventävä 
KANSALAISEN LAKITIETO II (YH6), syventävä  
REALISTINA REAALIIN / YHTEISKUNTAOPPI (YH7), soveltava, 0,5 kurssia 
YHTEISKUNTA NYT (YH8), soveltava 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 

YHTEISKUNTATIETO (YH1), pakollinen  
Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy 
suomalaisen yhteiskunnan analyysiin. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan 
perusrakenteet ja niiden kehitys, valta ja vaikuttaminen. Kurssilla hyödynnetään 
monipuolisesti tiedotusvälineitä ja tietoverkkoja. 
 
TALOUSTIETO (YH2), pakollinen  
Asiantuntevaan taloudenpitoon perustuu sekä yksilön, yrityksen että valtion 
taloudellinen menestys. Taloustiedon kurssi tutustuttaa opiskelijan 
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kansantalouden perusteisiin sekä makrotalouteen ja jokaisen kansalaisen omiin 
talouspäätöksiin eli mikrotalouteen. 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
KANSALAISEN LAKITIETO (YH3), syventävä  
Jokainen meistä joutuu tilanteisiin, joissa on kysymys myös laista ja oikeudesta. 
Näitä tilanteita ovat parisuhteen solmiminen tai purkaminen, perinnön saaminen, 
kuluttajasuoja, työsuhteen ehdot, jopa rikokset ja rangaistukset. Lakitiedon 
kurssilla käsitellään lainsäädäntöä, ratkaistaan oikeustapauksia ja tutustutaan 
oikeusistuimen ja -viranomaisten toimintaan. 
 
EUROOPPALAISUUS JA EUROOPAN UNIONI (YH4), syventävä  
Mikä on Eurooppa ja mitä on eurooppalainen identiteetti? Kurssilla etsitään 
Eurooppaa ja eurooppalaisuutta Uralilta Atlantille ja Jäämereltä Välimerelle. 
Euroopan unioni on keskeisin osa nykypäivän Eurooppaa ja näin ollen kurssi 
perehdyttää opiskelijat sen toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan 
yhdentyvässä maanosassamme sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen 
Euroopan unionista käytävään keskusteluun.  
 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 
 
YRITYSTALOUS (YH5), syventävä 
Kurssi painottuu yritystalouden ja yrittäjyyden merkityksien hahmottamiseen. 
Talouselämää lähestytään mikrotalouden näkökulmasta. 
 
KANSALAISEN LAKITIETO II (YH6), syventävä  
Lakitiedon jatkokurssilla syvennetään erityisesti perhe- ja rikosoikeuden 
tuntemusta. Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin oikeustapauksiin sekä 
täydennetään lakitiedon ensimmäisen kurssin tietoja. Valitaan kurssin YH3 
Kansalaisen lakitieto jälkeen. 
 
 
REALISTINA REAALIIN / YHTEISKUNTAOPPI (YH7), soveltava, 0,5 kurssia 
Kurssi kertaa yhteiskuntaopin kurssien YH1, YH2, YH3 ja YH4 keskeisiä kohtia 
ylioppilaskirjoituksia varten. Suoritusmerkintä. 
 
YHTEISKUNTA NYT (YH8), soveltava 
Kurssi on tarkoitettu aktiivisesta kansalaisuudesta kiinnostuneille. Yhteiskuntaan 
ja sen ilmiöihin tartutaan sen mukaan, mikä kurssilaisten mielestä on tärkeää ja 
tarpeellista. Kurssilla lähtökohtana voi olla yksilö, koulu, lähiympäristö, yhteisöt, 
koko yhteiskunta tai globaali maailma. Ohjaavia kysymyksiä ovat mm. Millainen 
on hyvä yhteiskunta? Miten siihen päästään? Miten yhteiskuntaan vaikutetaan? 
Miten yhteiskunta toimii? Miten yhteiskuntaa tutkitaan? 
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EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO (UE) 
 

Uskonnossa on 3 pakollista, 2 syventävää kurssia ja puolikas soveltava kurssi. 
Suositeltava suoritusjärjestys:  
UE1 suoritettava ensimmäiseksi, muuten suoritusjärjestys on vapaa. 
1. vuosikurssi UE1, UE4 
2. vuosikurssi UE2, UE4, UE3 
3. vuosikurssi UE3, UE5, UE6 
 
USKONNON LUONNE JA MERKITYS (UE1), pakollinen 
KIRKKO, KULTTUURI JA YHTEISKUNTA (UE2), pakollinen 
IHMISEN ELÄMÄ JA ETIIKKA (UE3), pakollinen 
USKONTOJEN MAAILMA (UE4),valtakunnall. syventävä 
MIHIN SUOMALAINEN USKOO? (UE5),valtakunnall. syventävä 
USKONNON KERTAUSKURSSI (UE6), koulukohtainen soveltava, 0,5 kurssia 
 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
USKONNON LUONNE JA MERKITYS (UE1) 
Kurssilla tarkastellaan uskontoa yleismaailmallisena ilmiönä, joka vaikuttaa niin 
yksilön kuin yhteisönkin elämään. Perehdytään uskonnon määrittelyyn liittyviin 
kysymyksiin ja uskonnon tutkimukseen. Tutustutaan Raamattuun pyhänä 
kirjallisuutena, sen syntyyn ja sisältöön sekä tutkimus-ja tulkintatapoihin sekä 
vaikutuksiin maailmankuvaan ja kulttuuriin. 
 
KIRKKO, KULTTUURI JA YHTEISKUNTA (UE2) 
Kurssilla perehdytään kristillisen kirkon syntyyn ja kehitykseen. Selvitetään, 
miten kristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä eri 
aikoina ja miten se on ollut vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurin ja 
yhteiskunnan kanssa. Tarkastellaan kirkkojen roolia nykyajan maailmassa sekä 
kirkkojen ja uskontojen välistä vuoropuhelua. 
 
 
 
IHMISEN ELÄMÄ JA ETIIKKA (UE3) 
Kurssilla tutustutaan eettisten kysymysten erityislaatuun. Pohditaan kysymyksiä, 
jotka koskevat hyvää ja pahaa, elämän tarkoitusta, kärsimystä ja kuolemaa. 
Perehdytään etiikan teorioihin ja kristillisen etiikan painotuksiin. Tutustutaan 
kristinuskon käsityksiin Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta. 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
USKONTOJEN MAAILMAT (UE4) 
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
USKONTOJEN MAAILMAT (UE4) 
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Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, 
juutalaisuutta ja islamia. Uskontoja tarkastellaan useista eri näkökulmista kuten: 
levinneisyys ja kannattajamäärät, pyhät kirjat ja oppi, eettiset ohjeet, kultit ja 
rituaalit, suuntaukset, uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutus. Lisäksi 
tutustutaan luonnonkansojen uskontojen yhteisiin piirteisiin. 
 
 
MIHIN SUOMALAINEN USKOO? (UE5) 
Kurssilla perehdytään uskonnon ilmenemismuotoihin Suomessa 
muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän uskonnollisuuteen. 
Tarkasteltavina ovat muinaissuomalaisten uskonto, Suomen kirkkohistorian 
yleislinjat, luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa, ei-
kristilliset yhteisöt Suomessa sekä kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin 
ja yhteiskuntaan. 
 

KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI 
 
USKONNON KERTAUSKURSSI (UE6) 0,5 kurssia 
Kurssi kertaa pakollisten ja syventävien kurssien keskeisiä kohtia 
ylioppilaskirjoituksia varten. Suoritusmerkintä. 
 

 
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) 

 
Elämänkatsomustietoa opetetaan vain uskontokuntiin kuulumattomille 
opiskelijoille. 
Kurssien tavoitteena on antaa opiskelijoille tietoja erilaisista 
maailmankatsomuksista ja uskonnoista sekä valmiuksia oman 
elämänkatsomuksen muodostamiseen, omakohtaiseen tiedonhankintaan ja 
kriittiseen tiedon arviontiin. 
 
Elämänkatsomustiedossa on 3 pakollista ja 2 syventävää kurssia. Kursseja voi 
suorittaa myös verkko-opiskeluna. 
 
HYVÄ ELÄMÄ (ET1), pakollinen 
MAAILMANKUVA (ET2), pakollinen 
YKSILÖ JA YHTEISÖ (ET3), pakollinen 
KULTTUURIPERINTÖ JA IDENTITEETTI (ET4), valtakunnall. syventävä 
MAAILMAN SELITTÄMINEN KATSOMUSPERINTEISSÄ (ET5),valtakunnall. 
syventävä 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
HYVÄ ELÄMÄ (ET1) 
Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja 
yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella 
hyvää elämää. 
Suoritetaan ensimmäisenä. 
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MAAILMANKUVA (ET2) 
Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. 
Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri 
yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä. Suoritetaan 1. kurssin jälkeen. 
 
YKSILÖ JA YHTEISÖ (ET3) 
Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä 
vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien 
ja demokratian toteutumiseen. Voidaan suorittaa 1. kurssin jälkeen. 
 

 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
KULTTUURIPERINTÖ JA IDENTITEETTI (ET4) 
Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän 
elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. 
Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan 
monikulttuurisuuteen. Voidaan suorittaa 1. kurssin jälkeen. 
 
MAAILMAN SELITTÄMINEN KATSOMUSPERINTEISSÄ (ET5) 
Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa 
ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten 
syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. Voidaan suorittaa 1. kurssin jälkeen. 
 
 

 
FILOSOFIA (FI) 

 
Filosofia on sekä tieto- että taitoaine. Filosofia opettaa ymmärtämään laajempia 
käsitteellisiä kokonaisuuksia ja yhteyksiä eri tieteenalojen ja ajatteluperinteiden 
välillä. Filosofia kehittää ajattelu- ja arvostelukykyä. Se tarjoaa välineitä pohtia 
kysymyksiä oikeasta ja väärästä sekä tiedon ja todellisuuden luonteesta.  
 
Filosofiassa on 1 pakollinen ja 3 syventävää kurssia ja puolikas soveltava kurssi. 
Suositeltava suoritusjärjestys: 
FI1 suoritettava ensimmäiseksi, muuten suoritusjärjestys on vapaa. 
1. opiskeluvuosi FI1, FI4 
2. opiskeluvuosi FI2, FI3, FI4 
3. opiskeluvuosi FI3, FI5 
 
Syventäviä kursseja voi suorittaa myös verkko-opiskeluna. 
 
JOHDATUS FILOSOFISEEN AJATTELUUN (FI1), pakollinen 
FILOSOFINEN ETIIKKA (FI2), valtakunnall. syventävä 
TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSOFIA (FI3), valtakunnall. syventävä 
YHTEISKUNTAFILOSOFIA (FI4), valtakunnall. syventävä 
FILOSOFIAN KERTAUSKURSSI (FI5); koulukohtainen soveltava, 0,5kurssia 
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PAKOLLINEN KURSSI 
 
JOHDATUS FILOSOFISEEN AJATTELUUN (FI1) 
Selvitetään, mitä filosofia on ja tutustutaan filosofian keskeisiin osa-alueisiin. 
Tutustutaan filosofian perusnäkemyksiin todellisuuden luonteesta sekä tiedosta 
ja tietämisestä. Perehdytään lisäksi yksilön ja yhteiskunnan suhteeseen 
filosofisena kysymyksenä sekä hyvän ja oikean käsitteisiin ja moraalisten arvojen 
luonteeseen.  
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
FILOSOFINEN ETIIKKA (FI2) 
Perehdytään filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, ongelmiin ja teorioihin. 
Opetellaan arvioimaan elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista ja 
perustelemaan arvioita etiikan käsittein. 
 
TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSOFIA (FI3) 
Kurssilla otetaan selvää, mitä tieto ja tietäminen ovat filosofiassa, tieteessä ja 
arkielämässä. Arvioidaan filosofian, tieteen ja eri katsomusten näkemyksiä 
todellisuuden perusrakenteesta. Tutustaan tieteellisen tutkimuksen ja päättelyn 
luonteeseen. 
 
YHTEISKUNTAFILOSOFIA (FI4) 
Kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin. 
Tällaisia ovat esimerkiksi yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yksilön oikeudet 
ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus, yhteiskuntasopimusteoriat, poliittinen 
filosofia sekä nykykulttuuriin liittyvät filosofiset kysymykset kuten sukupuoli ja 
sukupuolisuus, identiteetti, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus. 
 
KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI  
 
KERTAUSKURSSI (FI5) 0,5 kurssia 
Kurssi kertaa pakollisen ja syventävien kurssien keskeisiä kohtia 
ylioppilaskirjoituksia varten. Suoritusmerkintä. 
 

 

 
PSYKOLOGIA (PS) 

 
Psykologian opetuksen tavoitteena on, että oppilas kykenee psykologisen tiedon 
ja käsitteistön avulla omakohtaisesti tunnistamaan, tiedostamaan ja 
käsittelemään psyykkisiä ilmiöitä. Psykologisen perustietämyksen lisäksi 
opiskelussa painotetaan pohdiskelevaa otetta ja psykologialle ominaista 
empiiristä tutkimusotetta. 
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Psykologiassa on 1 pakollinen, 5 syventävää ja 2 soveltavaa kurssia. 
Suositeltava suoritusjärjestys: 
1. opiskeluvuosi PS1, PS2, PS7 
2. opiskeluvuosi PS3, PS6 
3. opiskeluvuosi PS4, PS5, PS8 
 
PSYYKKINEN TOIMINTA, OPPIMINEN JA VUOROVAIKUTUS (PS1), 
pakollinen 
IHMISEN PSYYKKINEN KEHITYS (PS2),valtakunnall. syventävä 
IHMISEN TIEDONKÄSITTELYN PERUSTA (PS3), valtakunnall.syventävä 
MOTIVAATIO, TUNTEET JA ÄLYKÄS TOIMINTA (PS 4), valtakunnall. 
syventävä 
PERSOONALLISUUS JA MIELENTERVEYS (PS 5), syventävä 
SOSIAALIPSYKOLOGIA (PS6), syventävä 
OPI OPPIMAAN (PS7), soveltava 
PSYKOLOGIAN KERTAUSKURSSI ABITURIENTEILLE (PS8), soveltava, 0,5 
kurssia 
 

PAKOLLINEN KURSSI 
 
PSYYKKINEN TOIMINTA, OPPIMINEN JA VUOROVAIKUTUS (PS1) 
Kurssi on johdatus psykologian maailmaan: Mikä on psyyke? Miten se toimii? 
Miten sitä voidaan tutkia? Keskeisiä aihepiirejä ovat minäkäsitys ja itsetunto sekä 
elämänhallintaan liittyvät aihepiirit. Erityistä painoa annetaan oppimisen 
psykologialle. Lisäksi tutustutaan sosiaalipsykologian perusteisiin kuten ihmisen 
ryhmäkäyttäytymiseen, rooleihin ja normeihin. Kurssi arvioidaan 
numeroarvosanoin. 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
IHMISEN PSYYKKINEN KEHITYS (PS2) 
Kurssilla opiskellaan ihmisen psyykkistä kehitystä elämän eri vaiheissa 
vauvaiästä vanhuuteen saakka. Huomiota kiinnitetään psykologisiin, biologisiin ja 
sosiaalisiin kehitystekijöihin. Kurssilla opiskellaan keskeisiä kehityspsykologisia 
teorioita. Tarkoituksena on, että opiskelija pystyy soveltamaan tätä teoreettista 
tietoa myös omaan elämäänsä elämänkaaren eri vaiheissa. Kurssi arvioidaan 
numeroarvosanoin. 
 
 
IHMISEN TIEDONKÄSITTELYN PERUSTEET (PS3) 
Kurssilla opiskellaan ihmisen tiedonkäsittelyyn liittyviä eli kognitiivisia toimintoja, 
kuten tarkkaavaisuutta, havaitsemista ja muistia. Lisäksi tarkastellaan hermoston 
rakennetta ja hermoverkkojen toimintaa ja näiden yhteyttä kognitiivisiin 
toimintoihin. Tarkastelun kohteena ovat myös erilaiset tiedonkäsittelyyn liittyvien 
toimintojen häiriöt, aivovauriot ja niiden kuntoutus. Kurssin keskeisiin sisältöihin 
kuuluvat myös vireystila, vireystilan säätely, nukkuminen ja unet. Esillä ovat 
kognitiivisten toimintojen tutkimus, neuropsykologinen tutkimus ja näiden 
käytännön sovellutukset. Kurssi arvioidaan numeroarvosanoin. 
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toimintoihin. Tarkastelun kohteena ovat myös erilaiset tiedonkäsittelyyn liittyvien 
toimintojen häiriöt, aivovauriot ja niiden kuntoutus. Kurssin keskeisiin sisältöihin 
kuuluvat myös vireystila, vireystilan säätely, nukkuminen ja unet. Esillä ovat 
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MOTIVAATIO, TUNTEET JA ÄLYKÄS TOIMINTA (PS4) 
Kurssilla tutustutaan motiivien ja tunteiden psykologiaan, niiden keskeisimpiin 
perusteorioihin sekä tutkimukseen. Tarkoituksena on selvittää, mitä motiivit ovat 
ja miten motivaatiota voi kehittää. Samoin tutustutaan siihen, miten tunteet 
muodostuvat, ilmenevät ja mitä ne merkitsevät. Näin nähdään, miten vahvasti ne 
vaikuttavat hyvinvointiin sekä yksilö- että yhteisötasolla. Lisäksi perehdytään 
taitavan ajattelun edellytyksiin ja kehittämismahdollisuuksiin tarkastelemalla 
älykkyyttä, ongelmanratkaisua, luovuutta. Kurssi arvioidaan numeroarvosanoin. 
 
PERSOONALLISUUS JA MIELENTERVEYS (PS5) 
Kurssilla perehdytään persoonallisuuden psykologiaan ja siihen, minkälaisin 
menetelmin persoonallisuutta voidaan tutkia. Persoonallisuutta selvitetään ja 
tutkitaan erilaisista psykologisista näkökulmista. Tarkastelun kohteena ovat myös 
mielenterveyteen liittyvät kysymykset: Mitkä tekijät vaikuttavat mielenterveyteen? 
Miten psyykkistä hyvinvointia voi ylläpitää? Miten mieli voi häiriintyä? Miten 
mieltä voidaan hoitaa psykoterapian ja lääkehoidon avulla? Kurssi arvioidaan 
numeroarvosanoin. 
 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 
 
SOSIAALIPSYKOLOGIA (PS6) 
Kurssilla tutustutaan sosiaalipsykologian keskeisimpiin aihepiireihin, kuten 
ihmisen sosiaaliseen luonteeseen, asenteisiin ja ennakkoluuloihin sekä 
sosiaaliseen pätevyyteen. Tarkastelun kohteena ovat myös erilaiset ryhmät ja 
ihmisen ryhmäkäyttäytyminen. Lisäksi opiskellaan sosiaalipsykologisen 
tutkimuksen periaatteita. Kurssi arvioidaan numeroarvosanoin. 
 
OPI OPPIMAAN (PS7) 
Kurssilla lähestytään oppimisen psykologiaa sekä teorian että erityisesti 
käytännön sovellutusten näkökulmasta. Nämä kaksi näkökulmaa pyritään 
nivomaan kurssilla yhteen niin, että opiskelijan omat opiskelutaidot kehittyisivät 
kurssin käymisen myötä. Kurssin tarkoituksena on tukea opiskelijan 
opiskelutaitojen kehittämistä ja itseohjautuvuutta. Kurssi arvioidaan 
suoritusmerkinnällä. 
 
PSYKOLOGIAN KERTAUSKURSSI ABITURIENTEILLE (PS8) 0,5 kurssia 
Kurssilla opiskelijat saavat ohjausta valmistautuessaan reaalin yo-kirjoituksiin. 
Kurssin aikana tutustutaan esimerkkikysymyksiin, analysoidaan mallivastauksia 
ja tarkastellaan arviointikriteerejä. Kurssilla opiskelija saa tukea ja valmiuksia 
sekä opettajalta että muilta opiskelijoilta oman tietotaitonsa ja osaamisensa 
kehittämiseksi psykologian yo-kirjoituksia varten. Kurssi on tarkoitettu vain 
abiturienteille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnöin. 
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TERVEYSTIETO (TE) 

 
Terveystiedossa on 1 pakollinen ja 2 syventävää kurssia sekä 1 koulukohtainen 
soveltava kertauskurssi.  
Suositeltava suoritusjärjestys: 
1. opiskeluvuosi TE1 
2. opiskeluvuosi TE2, TE3 
3. opiskeluvuosi TE3, TE4 
 
TERVEYDEN PERUSTEET (TE1), pakollinen 
NUORET, TERVEYS JA ARKIELÄMÄ (TE2), syventävä 
TERVEYS JA TUTKIMUS (TE3), syventävä 
KERTAUSKURSSI (TE4), soveltava 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
 
TERVEYDEN PERUSTEET (TE1) 
Kurssin tavoitteena on ymmärtää terveys fyysisenä, psyykksenä ja sosiaalisena 
ilmiönä. Terveystottumukset ja niiden merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle ovat 
keskeisimmät sisällöt.  
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
NUORET, TERVEYS JA ARKIELÄMÄ (TE2) 
Kurssi syventää pakollisen kurssin sisältöä painottaen nuorten elämäntilannetta. 
Terveysongelmia pohditaan sekä yksiön että yhteiskunnan näkökulmasta. 
Ryhmätyöt, arvopohdinnat ja keskustelut ovat tärkeä osa työskentelytapoja. 
 
TERVEYS JA TUTKIMUS (TE3) 
Kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin miten terveyttä tutkitaan. Lisäksi 
perehdytään terveyspalveluihin ja itsehoidon keinoihin. Terveysviestintä ja sen 
kriittinen tulkinta ovat tärkeässä asemassa. 
 
KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI  
 
KERTAUSKURSSI (TE4) 
Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. 
Kurssi kannattaa suorittaa juuri ennen ylioppilaskirjoituksia, koska kurssilla 
kerrataan terveystiedon sisältöjä ja harjoitellaan vastaamaan erilaisiin 
tehtävätyyppeihin. 
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LIIKUNTA (LI) 

 
 
Liikunnassa on 2 pakollista, 8 syventävää ja 4 soveltavaa kurssia. Kaikkia 
kursseja ei välttämättä tarjota joka vuosi. 
 
TAITOA JA KUNTOA (LI1), pakollinen 
LIIKUNTAA YHDESSÄ JA ERIKSEEN (LI2), pakollinen  
VIRKISTY LIIKUNNASTA (LI3), valtakunnall. syventävä 
YHDESSÄ LIIKKUEN (LI4), valtakunnall. syventävä 
KUNTOLIIKUNTA (LI5),valtakunnall. syventävä 
TANSSIKURSSI 1 (LI6), koulukohtainen syventävä 
UUDET LAJIT(LI7), koulukohtainen syventävä 
PALLOILUKURSSI (LI8), koulukohtainen syventävä 
GOLFKURSSI (LI9), koulukohtainen syventävä 
TAITO- JA TEKNIIKKAKURSSI(LI10), koulukohtainen syventävä 
LUKIODIPLOMI (LI11), koulukohtainen soveltava 
RETKEILYKURSSI (LI12), koulukohtainen soveltava 
TANSSIKURSSI 2 (LI13), koulukohtainen soveltava 
SEURATOIMINTAKURSSI (LI14), koulukohtainen soveltava 
 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
TAITOA JA KUNTOA (LI1) 
Kurssin tavoitteena on monipuolisen liikunnan avulla tuottaa myönteisiä 
liikuntakokemuksia. Kurssilla syvennetään entisiä liikuntataitoja ja –tietoja sekä 
tutustutaan uusiin lajeihin. Kurssi on hajautettu (2h/viikko,syyslukukausi), jotta 
jatkuvan liikunnan harrastamisen periaatteet toteutuisivat. Kurssilla painotetaan 
myös fyysisen kunnon merkitystä hyvinvoinnille. 
 
LIIKUNTAA YHDESSÄ JA ERIKSEEN (LI2) 
Kurssilla jatketaan LI1-kurssin tavoitteita ja sisältöjä. Se suoritetaan myös 
hajautetusti (2h/viikko, kevätlukukausi). Fyysisen kunnon kohottaminen ja 
sosiaalisten taitojen kehittäminen ovat kurssin pääasioita. Kurssilla korostetaan 
liikunnan merkitystä hyvinvoinnille ja terveydelle. 
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
VIRKISTY LIIKUNNASTA (LI3) 
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä 
rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Myös kehon 
hallintaan ja huoltoon kiinnitetään paljon huomiota. 
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YHDESSÄ LIIKKUEN (LI4) 
Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. 
Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin sisältönä ovat 
vanhat tanssit . 
 
KUNTOLIIKUNTA (LI5) 
Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon 
kohottaminen ja seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen 
merkityksen oivaltaminen. Opiskelijat voivat laatia henkilökohtaisen 
liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmissä. 
Kurssilaiset voivat osallistua yhdessä kuntoliikuntatapahtumaan (esimerkiksi 
Holmenkollen-viestiin 2010-2012). 
 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 
 
TANSSIKURSSI 1 (LI6) 
Kurssin tavoitteena on tanssin ja musiikin avulla edistää opiskelijoiden 
liikuntaharrastusta. Kurssilla tutustutaan tanssikulttuurin eri muotoihin. Lisäksi 
pyritään rohkaisemaan opiskelijoiden omaa luovuutta ja ilmaisua.  
 
UUDET LAJIT (LI7) 
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat perinteisen koululiikunnan 
ulkopuolisiin liikuntamuotoihin ja/tai paikkoihin. Lajivalikoima suunnitellaan 
yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Osa lajeista on maksullisia. 
 
PALLOILUKURSSI (LI8) 
Kurssin tavoitteena on syventää tuttuja pallopelejä ja niiden sovellutuksia sekä 
tutustuttaa opiskelijat uusiin pelimuotoihin. Kurssin sisältö päätetään yhdessä 
opiskelijoiden kanssa. 

GOLFKURSSI (LI9) 
Kurssin tavoitteena on opettaa oppilaille golfin perustaidot. Aikaisempi kokemus 
lajin parissa ei ole välttämätöntä. Kurssi kestää koko lukuvuoden. Käytännön 
osuus käydään Archipelagia Golf Clubin kentällä Paraisilla ja teoriaosuus talvella 
koululla. Kurssilaisilla on mahdollisuus suorittaa creen card-tutkinto 
(kansainvälinen pelilupa). Kurssi suoritetaan normaalin koulutyön ulkopuolella. 

 
TAITO- JA TEKNIIKKAKURSSI (LI10) 
Kurssi on tarkoitettu liikunnasta innostuneille ja perustaidot jo hallitseville 
opiskelijoille. Kurssilla keskitytään eri lajien taitojen hiomiseen ja se luo pohjaa 
myös liikunta-alaa suunnitteleville. 
 
LUKIODIPLOMI(LI11) 
Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista 
kyvyistä ja sen tavoitteena on helpottaa liikunta-alan koulutukseen ja työhön 
pyrkiviä kokoamalla lukioajan liikuntatoiminta yhteen. Diplomi suoritetaan oph:n 
ohjeiden mukaan ja sen ehtona on viisi suoritettua liikuntakurssia. 
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TAITO- JA TEKNIIKKAKURSSI (LI10) 
Kurssi on tarkoitettu liikunnasta innostuneille ja perustaidot jo hallitseville 
opiskelijoille. Kurssilla keskitytään eri lajien taitojen hiomiseen ja se luo pohjaa 
myös liikunta-alaa suunnitteleville. 
 
LUKIODIPLOMI(LI11) 
Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista 
kyvyistä ja sen tavoitteena on helpottaa liikunta-alan koulutukseen ja työhön 
pyrkiviä kokoamalla lukioajan liikuntatoiminta yhteen. Diplomi suoritetaan oph:n 
ohjeiden mukaan ja sen ehtona on viisi suoritettua liikuntakurssia. 
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RETKEILYKURSSI(LI12) 
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat metsässä liikkumiseen ja luonnon 
olosuhteissa selviytymiseen. Kurssilla perehdytään mm. erätaitoihin, teltassa 
yöpymiseen ja ruuan valmistukseen maastossa. Suunnistustaidot ja luonnon 
tunteminen kuuluvat myös kurssin sisältöön. Kurssiin kuuluvat sekä teoria että 
käytännön osuus.  
 
TANSSIKURSSI 2 (LI13) 
Kurssin tavoitteena on tanssillisen kokonaisilmaisun ja oman liikemateriaalin 
kehittäminen. Sisältöön kuuluvat eri tanssityylit ja se voidaan toteuttaa 
yhteistyössä tanssioppilaitosten kanssa. 

SEURATOIMINTAKURSSI (LI14) 
Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yhdistys- ja seuratoimintaan. 
Kurssilaiset osallistuvat mm. erilaisten liikuntatapahtumien järjestelyihin, toimivat 
ohjaajina lasten liikuntakerhoissa, toimivat toimitsijoina sekä erotuomareina 
nuorten erilaisissa tapahtumissa. Kaikkiin näihin tehtäviin kurssilaiset 
koulutetaan. Kurssilaisia voidaan kouluttaa myös seuraohjaajiksi.  
 

 
MUSIIKKI (MU) 

 
Musiikissa on 2 pakollista ja 14 syventävää ja soveltavaa kurssia. Ensimmäisenä 
opintovuonna suositellaan suoritettavaksi MU1, muut sopivat opiskeltavaksi minä 
opiskeluvuonna tahansa.  
 
Taideaineista (kuvataide ja musiikki) pitää valita yhteensä 3 pakollista 
kurssia. Jos valitset 2 musiikista, ne ovat kurssit 1 ja 2. 
 
MUSIIKKI JA MINÄ (MU1), pakollinen 
MONIÄÄNINEN SUOMI (MU2), pakollinen 
OVET AUKI MUSIIKILLE (MU3), valtakunnall. syventävä 
MUSIIKKI VIESTII JA VAIKUTTAA (MU4), valtakunnall. syventävä 
MUSIIKKIPROJEKTI (MU5), valtakunnall. syventävä 
KUORO (MU7, MU10), koulukohtainen syventävä 
YHTYESOITTO (MU8, MU9), koulukohtainen syventävä 
 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
MUSIIKKI JA MINÄ (MU1) 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin 
alueella.  
Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun 
välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta 
käytännön musisoinnin avulla. 
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MONIÄÄNINEN SUOMI (MU2) 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja 
vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Kurssilla tarkastellaan 
eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin. 
Mukana eri musiikin lajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia. 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
OVET AUKI MUSIIKILLE (MU3) 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita 
musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja. Kurssilla tutustutaan joihinkin musiikinlajeihin 
tai musiikkikulttuureihin.  
 
MUSIIKKI VIESTII JA VAIKUTTAA (MU4) 
Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, 
joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja 
liikkeeseen.  
 
MUSIIKKIPROJEKTI (MU5) 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan 
ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden. Kyseessä voi olla 
esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai 
taiteidenvälinen projekti. 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT 
Katso musiikkiteatterilinja (Kuoroon ja yhtyekursseille otetaan uusia opiskelijoita 
lukukausien alussa.) 
 
 

 
MUSIIKKITEATTERILINJA 

 
Musiikkiteatterilinja antaa taitoja ja valmiuksia toimia sekä esiintyjänä että lavan 
takana. Voit suuntautua joko musiikkiin, draamaan, tanssiin tai  
näyttämötekniikkaan. Isoon musiikkiteatteriproduktioon voit osallistua 
pääsääntöisesti toisena opintovuonna. 
Musiikkiteatterilinja toimii yhteistyössä Musiikkiopisto Arkipelagin kanssa, mikä 
monipuolistaa kurssitarjontaa esimerkiksi tanssin, yhtyesoiton ja musiikin 
perusteiden osalta.  
 
Linjalla opiskellaan yhteensä 12 kurssia seuraavista: 
. 
1.vuosi  
Pakolliset kurssit: MU1 MUSIIKKI JA MINÄ, MU2 MONIÄÄNINEN SUOMI 
DR1 DRAAMA 1 (koulukohtainen) 
 
valinnaiset kurssit (1-2 vuosi) 
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Katso musiikkiteatterilinja (Kuoroon ja yhtyekursseille otetaan uusia opiskelijoita 
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näyttämötekniikkaan. Isoon musiikkiteatteriproduktioon voit osallistua 
pääsääntöisesti toisena opintovuonna. 
Musiikkiteatterilinja toimii yhteistyössä Musiikkiopisto Arkipelagin kanssa, mikä 
monipuolistaa kurssitarjontaa esimerkiksi tanssin, yhtyesoiton ja musiikin 
perusteiden osalta.  
 
Linjalla opiskellaan yhteensä 12 kurssia seuraavista: 
. 
1.vuosi  
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DR1 DRAAMA 1 (koulukohtainen) 
 
valinnaiset kurssit (1-2 vuosi) 
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Valitse jokin rivi seuraavista (a, b tai c) 
 
a) kuoro 2 kurssia+tanssi1 kurssi tai kuoro 1 kurssi+tanssi 2 kurssia 
 
b) yhtye 3 kurssia tai yhtye 1 kurssi+näyttämötekniikka 2 kurssia 
 
c) draama 2 kurssia+yhtye tai kuoro1 kurssi  
 
- Voit osallistua useammallekin kurssille halutessasi. 
- Musikaaliin osallistuvat tekevät yleensä kerralla 3 kurssia. 
- Kurssien laajuudet tähdellä merkityissä (*) kursseissa voivat olla yhtä kurssia 
laajempia. 
 
2.vuosi  
Pakolliset kurssit: MU3, MU4 
Suuntautumisvaihtoehdot toisena opintovuonna ovat näyttelijä, tanssija, laulaja, 
muusikko ja musiikkiteknologi. 
Pääsääntöisesti 2. opintovuonna suoritetaan: MU12* kolmen kurssin laajuisena 
 
3.vuosi 
Opiskelija voi mm. suorittaa musiikin, tanssin tai draaman lukiodiplomin. 
 
 
SYVENTÄVIÄ KURSSEJA 
valtakunnalliset  
MU5 MUSIIKKIPROJEKTI 
koulukohtaiset ja yhteistyössä Arkipelagin kanssa järjestettävät 
MU11* POPLAULU  
MU 15* MUSIIKIN PERUSTEET 
MU 10* MUSIIKKITEKNOLOGIA  
 
SOVELTAVIA KURSSEJA 

MUSIIKIN LISÄKURSSI 
MUSIIKIN TAI DRAAMAN/TEATTERIN LUKIODIPLOMI 
TANSSIN LUKIODIPLOMI 
YHTYESOITTO 
TANSSI  
POP/MUSIKAALIKUORO  
DRAAMA 
MUSIIKKITEATTERI  
 

PAKOLLISET KURSSIT 
 
MUSIIKKI JA MINÄ (MU1) 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin 
alueella. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen 
ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta 
käytännön musisoinnin avulla. 
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MONIÄÄNINEN SUOMI (MU2) 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja 
vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Kurssilla tarkastellaan 
eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin. 
Mukana eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia. 
 
OVET AUKI MUSIIKILLE (MU3) 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita 
musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja. Kurssilla tutustutaan joihinkin musiikinlajeihin 
tai musiikkikulttuureihin.  
 
MUSIIKKI VIESTII JA VAIKUTTAA (MU4) 
Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, 
joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja 
liikkeeseen.  
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 

MUSIIKKIPROJEKTI (MU5) 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan 
ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden. Kyseessä voi olla 
esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai 
taiteidenvälinen projekti. 
 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
TAPAHTUMAN TUOTTAMINEN (MU6*) 
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat käytännön toiminnan kautta 
musiikkitapahtuman tuottamiseen. 
 
POP/MUSIKAALIKUORO (MU7*) 
Kurssien tavoitteena on, että opiskelijan laulutaidot kehittyvät. Kursseihin kuuluu 
yhteisharjoitusta, esiintymisiä jne. 
 
YHTYESOITTO (MU8*) 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelijan yhteissoittotaidot kehittyvät. Perustetaan 
bändit, jotka saavat ohjausta harjoitteluunsa. Myös kokonaiset jo olemassa 
olevat bändit voivat osallistua. 
 
TANSSI (MU9*) 
Kurssin tavoitteena on koreogafiseen näyttämötanssiin tutustuminen ja 
esiintyminen. 
 
Musiikkiteknologia (MU10*) 
Kursseilla tutustutaan ääni- ja valotekniikan perusteisiin ja toimitaan ko. tehtävissä 
erilaisissa tilaisuuksissa, juhlissa ja konserteissa. 
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POPLAULU (MU11*) 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelijan taidot yksilöllisenä esiintyjänä kehittyvät 
laulamisen ja ilmaisun sekä mikrofonin käytön osalta. Kurssiin kuuluu 
äänenkäytön harjoituksia ja äänitystä ym. 
 
MUSIIKKITEATTERI (MU12*) 
Kursseilla harjoitellaan ja esitetään kokonaisuus musiikkiteatterin alueelta esim. 
musikaali. Projektiin voi osallistua eri tehtävissä esim. laulaja/näyttelijänä, 
soittajana, tanssijana, ääni- tai valomiehenä. Kaikkiaan kolmen kurssin 
kokonaisuus muodostuu eri oppilailla eri tavoin. 
 
MUSIIKIN TAI DRAAMAN/TEATTERIN LUKIODIPLOMI (MU14*) 
Opiskelija kokoaa koko lukion aikana tehdyn musiikki- ja teatteritoimintansa. 
Opiskelija raportoi valitsemansa pääkohdat kirjoitelman, esitystaltioiden ja 
lehtileikkeiden avulla. Tarkemmat ohjeet kurssin alussa. Sisältää itsenäistä 
työskentelyä. 
 
MUSIIKIN PERUSTEET (MU15*) 
Musiikin perusteissa käydään läpi nuotinlukuun ja teoriaan liittyviä asioita, 
harjoitetaan laulua, rytmiikkaa, tutustutaan musiikkisanastoon ja myöhemmissä 
kokonaisuuksissa (musiikin tuntemus) laajemmin musiikin historiaan.  
Musiikkiopiston järjestämä kurssi on pääsääntöisesti peruskurssi 3, mutta myös 
muille kursseille on mahdollista osallistua. 
 
MULTIMEDIA (AT6) 

Kurssilla tutustutaan vaihtoehtoisesti joko kuvan- ja videonkäsittelyyn ja niie 
tuotantoprosessiin tai tietokoneavusteiseen äänenkäsittelyyn ja musiikin 
tuottamiseen. Kuvankäsittelyssä muokataan digitaalisia valokuvia ja 
hyödynnetään piirrosohjelmien ominaisuuksia. Tutustutaan myös eri 
julkaisuohjelmien ominaisuuksiin ja suunnitellaan esite, juliste tai lehti taitto- eli 
julkaisuohjelman avulla. Äänenkäsittelyssä tutustutaan äänen, musiikin ja videon 
tuotantoprosessiin ja harjoitellaan sisällön muokkaamista ja eri elementtien 
yhteensovittamista. Kurssilla toteutetaan ohjatusti joko video-/ääniteos tai 
musiikkikappale tietokoneen avulla. 
 
TANSSIKURSSI 1 (LI6)  
Kurssin tavoitteena on tanssin ja musiikin avulla edistää opiskelijoiden 
liikuntaharrastusta. Kurssilla tutustutaan tanssikulttuurin eri muotoihin. Lisäksi 
pyritään rohkaisemaan opiskelijoiden omaa luovuutta ja ilmaisua.  
 
TANSSIKURSSI 2 (LI13) 
Kurssin tavoitteena on tanssillisen kokonaisilmaisun ja oman liikemateriaalin 
kehittäminen. Sisältöön kuuluvat eri tanssityylit ja se voidaan toteuttaa 
yhteistyössä tanssioppilaitosten kanssa. 
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ILMAISUTAITO (DR) 

 
KEHO- JA LIIKEILMAISU (DR1) 
Kurssin tavoitteena on itsetuntemuksen ja oman kehon hahmottamisen 
parantaminen. Tavoitteena on myös rohkaista opiskelijoita ilmaisemaan itseään 
ja epäonnistumisen pelon voittaminen. Erilaisten toiminnallisten harjoitusten 
(mm. improvisaatio, rentoutuminen, ryhmätehtävät) avulla kehitetään 
itseilmaisun lisäksi vuorovaikutustaitoja. 
 
TEATTERIKURSSI (DR2) 
Kurssilla tutustutaan teatterin tekemisen perusteisiin: äänenkäyttöön, 
esiintymiseen ja vuorovaikutukseen. Kurssi sisältää eritasoisia ja –tyyppisiä 
yksilö- ja ryhmätehtäviä, jotka kehittävät oppilaan itsetuntemusta ja 
yhteistyökykyä sekä antavat valmiuksia teatterin tekemiseen. Opiskelijaa 
rohkaistaan löytämään oma ilmaisutapansa, vahvistamaan esiintymistaitoaan ja 
toimimaan ryhmässä. 
 
DRAAMAKURSSI (DR3) 
Kurssi syventää ilmaisutaitoa ja draaman tuntemusta. Opiskelija tutustuu 
kurssilla musiikkiteatteriesityksen vaiheisiin suunnittelusta toteuttamiseen. 
 
 
IDEASTA ESITYKSEKSI (DR4, DR5) 
Kurssin aikana valmistetaan ryhmässä oma esitys. Kurssin voi suorittaa 
vaihtoehtona yhtye- tai kuorokursseille musiikkiteatterilinjalla ja se sisältää sekä 
omaehtoista työskentelyä että ohjattuja tunteja. 
 

 
KUVATAIDE (KU) 

 
 
Taideaineista (kuvataide ja musiikki) pitää valita yhteensä 3 pakollista 
kurssia. Jos valitset 2 kuvataiteesta, ne ovat kurssit 1 ja 2. 
 
Kuvataiteessa on 2 pakollista ja 3 syventävää kurssia. Suositeltava 
suoritusjärjestys: 
1. opiskeluvuosi KU1, KU2 
2. opiskeluvuosi KU3, KU4 
3. opiskeluvuosi KU5 
 

MINÄ, KUVA JA KULTTUURI (KU1), pakollinen 
YMPÄRISTÖ, PAIKKA JA TILA (KU2), pakollinen 
MEDIA JA KUVIEN VIESTIT (KU3), syventävä 
TAITEEN KUVISTA OMIIN KUVIIN (KU4), syventävä 
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NYKYTAITEEN TYÖPAJA (KU5), syventävä 
KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI (KU6), soveltava 
VIDEOPAJA (KU7), soveltava 
 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
MINÄ, KUVA JA KULTTUURI (KU1) 
Tutustutaan visuaalisen kulttuurin ilmiöihin ja käsitteistöön. Omakohtaisen 
tekemisen kautta perehdytään kuvasommitteluun, väriin, muotoon ja tilan 
kuvaamiseen. Kuvan rakentamisen keinojen avulla pyritään myös tulkitsemaan 
kuvan sanomaa, kuvan muodon ja sisällön suhdetta. 
 
YMPÄRISTÖ, PAIKKA JA TILA (KU2) 
Perehdytään ympäristökäsitteeseen sen eri merkityksissä. Opiskellaan muotoilun 
ja arkkitehtuurin perusteita, estetiikkaa ja suunnitteluprosesseja sekä 
tarkastellaan ympäristösuunnittelua eri näkökulmista. Tavoitteena tila- ja 
muototajun kehittäminen. 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
MEDIA JA KUVIEN VIESTIT (KU3) 
Kurssilla tutkitaan kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa. Perehdytään 
graafisen suunnitteluun, käyttögrafiikkaan ja taittoon. Tutustutaan mainoksen, 
julisteen, sarjakuvan, valokuvan ja elokuvakerronnan keinoihin. Kuvailmaisussa 
hyödynnetään median eri keinojen tarjoamaa materiaalia. 
 
TAITEEN KUVISTA OMIIN KUVIIN (KU4) 
Taiteen historian pääpiirteet teemallisesti ja kronologisesti.Tutkitaan kuvataiteen 
sisältöjä ja ilmaisutapoja eri aikoina eri kulttuureissa. Tulkitsemalla ja 
analysoimalla taideteoksia kuvin ja sanoin käsitys taiteesta aikansa heijastajana 
syvenee ja avartuu. Tätä kurssia suositellaan erityisesti, jos aikoo suorittaa 
kuvataiteen diplomin. 
 
NYKYTAITEEN TYÖPAJA (KU5) 
Nykytaiteen muodot, tekniikat ja teemat ovat hyvin toisenlaisia kuin klassisessa 
taiteessa. Perinteisten taidelajien rajat ylittyvät. Kurssilla pohditaan nykytaiteen 
taustalla vaikuttavia ilmiöitä ja erilaisia taidekäsityksiä. Näyttelykäyntejä. 
 
SOVELTAVAT KURSSIT 
 
LUKIODIPLOMI/LOPPUTYÖ (KU6) 
Kurssilla voi suorittaa kuvataiteen lukiodiplomin tai kuvataiteen lopputyön. 
Kuvataiteen lukiodiplomi suoritetaan opetushallituksen ohjeiden mukaisesti ja 
siitä annetaan erillinen todistus. Lukiodiplomin suorittaminen edellyttää, että 
opiskelija on suorittanut vähintään neljä kuvataiteen kurssia. Kuvataiteen 
lopputyössä opiskelija määrittää itse aiheensa ja työskentelytapansa. Tästä 
projektista tehdään portfolio. 
 

57 
 

VIDEOPAJA (KU7) 
Kurssilla tutustutaan kuvakerrontaan elokuvallisin keinoin sekä teoriassa että 
käytännössä. Tehdään omia videofilmejä, esim. lyhyt dokumentti, mainos, sketsi, 
uutiskuvaus, animaatio tai yhdistelmä useammasta lajista. Käydään läpi 
kuvakoot, kuvakulmat, perspektiivit, objektiivit, kamera-ajo, leikkaus, äänet, 
efektit, apuvälineet, valaistus, värilämpötila ym. Oma kamera ei ole välttämätön. 
Editointi tehdään tietokoneilla, mutta tutustutaan myös nauhaeditointiin.  
 

 
TIETOTEKNIIKKA (AT) 

 
Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle valmiudet itsenäiseen 
tietokoneen käyttöön ja yleisimpien työvälineohjelmien hyödyntämiseen.  
 
Tietotekniikassa voi suorittaa 9 soveltavaa kurssia. Tietotekniikan peruskurssin 
tai Tietokoneen ajokorttikurssin suorittaminen tai vastaavat itse opiskellen 
hankitut tiedot ovat edellytyksenä muiden tietotekniikan kurssien suorittamiselle. 
Muuten kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Kursseista 1-8 annetaan arvosana. 
 
TIETOTEKNIIKAN PERUSKURSSI (AT1), soveltava 
TIETOKONEEN AJOKORTTI (AT2), soveltava 
TEKSTINKÄSITTELYN JA TAULUKKOLASKENNAN JATKOKURSSI (AT3), 
soveltava 
WWW-JULKAISUN TEKEMINEN (AT4), soveltava 
WWW-SOVELLUKSET JA TIETOKANNAT (AT5), soveltava 
MULTIMEDIAKURSSI (AT6), soveltava 
OHJELMOINNIN PERUSTEET (AT7), soveltava 
PELIOHJELMOINTI (AT8), soveltava 
TIETOTEKNIIKKA MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN APUVÄLINEENÄ (AT9), 
soveltava 
 

SOVELTAVAT KURSSIT 
 
TIETOTEKNIIKAN PERUSKURSSI (AT1)  
Kurssilla käydään läpi opiskelussa tarvittavat työvälineet, oppimisympäristöt ja 
sovellusohjelmat. Kurssilla tutustutaan Windows-käyttöjärjestelmään sekä 
tekstinkäsittely-, 
taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmiin. Myös tietoturvan, tekijänoikeuden ja 
netiketin perusteet käsitellään kurssilla. Henkilökohtainen koulun tvt-laitteistojen 
käyttö esimerkiksi tutkielmien tekoon, aineen kirjoittamiseen jne. edellyttää 
peruskurssin suoritusta. Kurssin tavoitteena on antaa myös valmiuksia suorittaa 
tietotekniikkatutkinto, ns. Tietokoneen ajokortti tai sen osioita. Voidaan suorittaa 
verkkokurssina. 
 
TIETOKONEEN AJOKORTTI (AT2) 
Kurssilla on mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen Tietokoneen ajokorttitutkinto 
(A-kortti) tai sen osioita. Tutkinnossa mitataan sekä tiedollista että taidollista 
osaamista ja se koostuu seitsemästä osasta: tietotekniikan perusteet, laitteen 



57 
 

VIDEOPAJA (KU7) 
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uutiskuvaus, animaatio tai yhdistelmä useammasta lajista. Käydään läpi 
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efektit, apuvälineet, valaistus, värilämpötila ym. Oma kamera ei ole välttämätön. 
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netiketin perusteet käsitellään kurssilla. Henkilökohtainen koulun tvt-laitteistojen 
käyttö esimerkiksi tutkielmien tekoon, aineen kirjoittamiseen jne. edellyttää 
peruskurssin suoritusta. Kurssin tavoitteena on antaa myös valmiuksia suorittaa 
tietotekniikkatutkinto, ns. Tietokoneen ajokortti tai sen osioita. Voidaan suorittaa 
verkkokurssina. 
 
TIETOKONEEN AJOKORTTI (AT2) 
Kurssilla on mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen Tietokoneen ajokorttitutkinto 
(A-kortti) tai sen osioita. Tutkinnossa mitataan sekä tiedollista että taidollista 
osaamista ja se koostuu seitsemästä osasta: tietotekniikan perusteet, laitteen 
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käyttö, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, tietokannan käsittely, piirtäminen ja 
tietoverkkopalvelut. Kurssilla ei enää käsitellä ko. ohjelmien perusteita vaan 
ohjelmat käydään läpi kertauksen omaisesti. Kurssi edellyttää Tietotekniikan 
peruskurssin suorittamista tai itse opiskellen hankittuja riittävän laajoja tietoja 
tutkintoon kuuluvista ohjelmista ja niiden käytöstä. Voidaan suorittaa 
verkkokurssina. 
 
TEKSTINKÄSITTELYN JA TAULUKKOLASKENNAN JATKOKURSSI (AT3)  
Kurssilla syvennetään peruskurssilla hankittuja taitoja kyseisten ohjelmien 
käytössä. Käsitellään tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan edistyneempiä 
toimintoja. Kurssilla opittuja tietoja voi käyttää hyväksi esimerkiksi reaaliaineen 
tutkielman teossa ja jatko-opinnoissa. Voidaan suorittaa verkkokurssina.  
 
WWW-JULKAISUN TEKEMINEN (AT4) 
Kurssilla harjoitellaan www-sivujen suunnittelua, tekemistä ja ylläpitoa. Kurssin 
osaamisalueita ovat mm. www-sivujen rakenteen ymmärtäminen (XHTML), 
määrittely ja ulkoasun muokkaaminen (CSS) . Kurssin aikana luodaan oma 
kotisivu koulun ylläpitämään verkkoon. Voidaan suorittaa verkkokurssina. 
 
WWW-SOVELLUKSET JA TIETOKANNAT (AT5) 
Kurssilla harjoitellaan www-lomakkeiden tekemistä ja soveltamista tiedon 
keräämisessä. Kurssin aikana tehdään pieniä www-sovelluksia (XHTML, PHP), 
jotka käyttävät (SQL) omaa tietokantaa. Lisäksi tutustutaan valmiisiin 
tietokantoihin ja niiden käsittelyyn sekä luodaan oma tietokanta, jota kehitetään 
ja käytetään yhdessä www-sovellusten kanssa. 
 
MULTIMEDIA (AT6) 
Kurssilla tutustutaan vaihtoehtoisesti joko kuvan- ja videonkäsittelyyn ja niie 
tuotantoprosessiin tai tietokoneavusteiseen äänenkäsittelyyn ja musiikin 
tuottamiseen. Kuvankäsittelyssä muokataan digitaalisia valokuvia ja 
hyödynnetään piirrosohjelmien ominaisuuksia. Tutustutaan myös eri 
julkaisuohjelmien ominaisuuksiin ja suunnitellaan esite, juliste tai lehti taitto- eli 
julkaisuohjelman avulla. Äänenkäsittelyssä tutustutaan äänen, musiikin ja videon 
tuotantoprosessiin ja harjoitellaan sisällön muokkaamista ja eri elementtien 
yhteensovittamista. Kurssilla toteutetaan ohjatusti joko video-/ääniteos tai 
musiikkikappale tietokoneen avulla. 
 
OHJELMOINNIN PERUSTEET (AT7) 
Kurssi on ohjelmoinnin peruskurssi, joka ei edellytä etukäteistietoja 
ohjelmoinnista. Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin eri vaiheet ja tehdään 
Windowsiin ohjelmia. Ohjelmien tekemiseen käytetään Visual Basic -
ohjelmointikieltä. Monet asiat käsitellään kuitenkin siten, että niiden yleisempi 
ohjelmointikielestä riippumaton merkitys tulee esiin.  
 
PELIOHJELMOINTI (AT8) 
Tällä kurssilla tehdään 2D-pelejä. Aikaisempaa ohjelmointikokemusta ei 
välttämättä tarvitse olla, mutta kurssin esitietoina suositellaan kurssin AT7 
suorittamista tai vastaavia itse hankittuja taitoja. Ohjelmointityökaluna on 
Microsoft Visual Studio 2010 ja koulun oma peliohjelmointikirjasto. Kurssilla 
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opitaan käytännönläheisesti suunnittelemaan ja ohjelmoimaan pelejä sekä 
käyttämään niissä grafiikkaa, ääntä ja musiikkia. 
 
 
 
TIETOTEKNIIKKA MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN APUVÄLINEENÄ (AT9) 
Kurssilla tutkitaan tilastomatematiikkaan ja fysiikkaan liittyviä ongelmia 
tietokonetta apuna käyttäen. Selvennetään mm. mallien havainnollistamista ja 
kahden muuttujan tilastoja lähinnä Excel-taulukkolaskentaohjelman avulla. 
Tutustutaan myös muutamiin matematiikan ja fysiikan erikoisohjelmiin ja alan 
Internet-tarjontaan. Kurssi suositellaan käytäväksi kun FY1 ja MA5 tai MB4 on 
suoritettu. Kurssista saa suoritusmerkinnän. 
 
 

 
MEDIAOPINNOT 

 
 
VIDEOPAJA (KU7) 
Kurssilla tutustutaan kuvakerrontaan elokuvallisin keinoin sekä teoriassa että 
käytännössä. Tehdään omia videofilmejä, esim. lyhyt dokumentti, mainos, sketsi, 
uutiskuvaus, animaatio tai yhdistelmä useammasta lajista. Käydään läpi 
kuvakoot, kuvakulmat, perspektiivit, objektiivit, kamera-ajo, leikkaus, äänet, 
efektit, apuvälineet, valaistus, värilämpötila ym. Oma kamera ei ole välttämätön. 
Editointi tehdään tietokoneilla, mutta tutustutaan myös nauhaeditointiin.  

MULTIMEDIA (AT6) 
Kurssilla tutustutaan vaihtoehtoisesti joko kuvan- ja videonkäsittelyyn ja sen 
tuotantoprosessiin tai tietokoneavusteiseen äänenkäsittelyyn ja musiikin 
tuottamiseen. 
Kuvankäsittelyssä muokataan digitaalisia valokuvia ja hyödynnetään 
piirrosohjelmien ominaisuuksia. Tutustutaan eri julkaisuohjelmien ominaisuuksiin 
ja suunnitellaan esite, juliste tai lehti taitto- eli julkaisuohjelman avulla.  
Äänenkäsittelyssä tutustutaan äänen, musiikin ja videon tuotantoprosessiin ja 
harjoitellaan sisällön muokkaamista ja eri elementtien yhteensovittamista. 
Kurssilla toteutetaan ohjatusti joko video-/ääniteos tai musiikkikappale 
tietokoneen avulla. 
 
MEDIA JA KUVIEN VIESTIT (KU3) 
Kurssilla tutkitaan kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa. Perehdytään 
graafisen suunnitteluun, käyttögrafiikkaan ja taittoon. Tutustutaan mainoksen, 
julisteen, sarjakuvan, valokuvan ja elokuvakerronnan keinoihin. Kuvailmaisussa 
hyödynnetään median eri keinojen tarjoamaa materiaalia. 
 
KUVAN SANOMA (ÄI12) 
Kurssilla analysoidaan ja tulkitaan erilaisia kuvia. Materiaalina käytetään 
graafisia ja sähköisiä uutis- ja mainoskuvia sekä mediatekstejä. Myös elokuvan 
ilmaisua tutkitaan. Kurssi siis perehdyttää kuvallisen median lukutaitoon ja 
vahvistaa omien tekstien tuottamista. 
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TOIMITTAJAKURSSI (ÄI13) 
Kurssilla tutustutaan käytännössä sanomalehden toimittamiseen sekä juttujen 
kirjoittamisen, kuvaamisen että taittamisen näkökulmasta. Pohjatiedot selvittää 
luennoilla ammattitoimittaja, joka myös ohjaa toimitustyötä. 
 
 
 

 
OPPIAINEIDEN YHTEISET SOVELTAVAT 
KURSSIT 

 
 
KANSAINVÄLISYYSKURSSIT (IN) 
EU:n Comenius -projektityöskentely jatkuu. Kurssille otetaan vuosittain uusia 
opiskelijoita. Tavoitteena on tutustuminen muihin eurooppalaisiin nuoriin ja 
heidän elämäänsä. 
Asia Europe Classroom –nettityöskentelyä jatketaan vuosittain vaihtuvissa 
projekteissa. 
 
ITÄMERIOPINNOT  
 
ITÄMERIKURSSI (ITÄ) 
Kurssin sisältö muodostuu seuraavista osa-alueista: 

Itämeren ja Gotlannin historia 
Itämeren maantiede ja luonto 
Merenkulku 

Opetusmenetelminä ovat mm. opintokäynnit, luennot, oman kirjallisen työn 
laadinta ja opintoretki Visbyhyn. 
 
ITÄMEREN EKOLOGIA (ITE) 
Kurssi on tarkoitettu Itämeritietämyksen syventämiseksi 1. ja 2. vuosikurssin 
opiskelijoille. Kurssilla käsitellään Itämeren murtovesiekosysteemiä, 
ympäristöongelmia ja suojelua. Siihen kuuluu mm. Itämerikilpailun organisointi 
huhtikuussa ja opintoretki Saaristomeren tutkimuslaitoksekseen Seiliin 
syyskuussa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 
 

KEHO- JA LIIKEILMAISU (DR1) 

Kurssin tavoitteena on itsetuntemuksen ja oman kehon hahmottamisen 
parantaminen.  
Tavoitteena on myös rohkaista opiskelijoita ilmaisemaan itseään ja 
epäonnistumisen pelon voittaminen. Erilaisten toiminnallisten harjoitusten (mm. 
improvisaatio, rentoutuminen, ryhmätehtävät) avulla kehitetään itseilmaisun 
lisäksi vuorovaikutustaitoja.  
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TEATTERIKURSSI (DR2) 
Kurssilla tutustutaan teatterin tekemisen perusteisiin: äänenkäyttöön, 
esiintymiseen ja vuorovaikutukseen. Kurssi sisältää eritasoisia ja –tyyppisiä 
yksilö- ja ryhmätehtäviä, jotka kehittävät oppilaan itsetuntemusta ja 
yhteistyökykyä sekä antavat valmiuksia teatterin tekemiseen. Opiskelijaa 
rohkaistaan löytämään oma ilmaisutapansa, vahvistamaan esiintymistaitoaan ja 
toimimaan ryhmässä. 
 
 
DRAAMAKURSSI (DR3) 
Kurssi syventää ilmaisutaitoa ja draaman tuntemusta. Opiskelija tutustuu 
kurssilla musiikkiteatteriesityksen vaiheisiin suunnittelusta toteuttamiseen. 
 
AUTOKOULUKURSSI 
Kurssi tähtää ajokortin hankkimiseen. Kaarinan Autokoulu järjestää lakisääteisen 
luento- ja ajo-opetuksen, joka on opiskelijoille maksullinen. Lisäksi kurssilla 
käydään läpi liikennepsykologiaa, fysiikkaa, ensiapukoulutusta ja tehdään 
kirjallinen lopputyö. 
 

 
MUUALLA SUORITETUT KURSSIT  

 
 
Muualla suoritettuja kursseja voi opiskelijan kurssikertymässä olla yksi. Sen voi 
suorittaa lukion aikana ja sen tulee vastata laajuudeltaan lukiokursseja. 
 

 
OPINTO-OHJAUS 
 
Syventävä 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 keskeisiin kysymyksiin. 
Kurssin keskeisiä aiheita ovat mm. luovuus/luova ongelman ratkaisu, työelämän 
tuntemus (työnhakukäytännöt, cv:n laadinta), yrittäjyys, itsetuntemuksen 
lisääminen ja ammatinvalintaprosessin tehostaminen. 
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yhteistyökykyä sekä antavat valmiuksia teatterin tekemiseen. Opiskelijaa 
rohkaistaan löytämään oma ilmaisutapansa, vahvistamaan esiintymistaitoaan ja 
toimimaan ryhmässä. 
 
 
DRAAMAKURSSI (DR3) 
Kurssi syventää ilmaisutaitoa ja draaman tuntemusta. Opiskelija tutustuu 
kurssilla musiikkiteatteriesityksen vaiheisiin suunnittelusta toteuttamiseen. 
 
AUTOKOULUKURSSI 
Kurssi tähtää ajokortin hankkimiseen. Kaarinan Autokoulu järjestää lakisääteisen 
luento- ja ajo-opetuksen, joka on opiskelijoille maksullinen. Lisäksi kurssilla 
käydään läpi liikennepsykologiaa, fysiikkaa, ensiapukoulutusta ja tehdään 
kirjallinen lopputyö. 
 

 
MUUALLA SUORITETUT KURSSIT  

 
 
Muualla suoritettuja kursseja voi opiskelijan kurssikertymässä olla yksi. Sen voi 
suorittaa lukion aikana ja sen tulee vastata laajuudeltaan lukiokursseja. 
 

 
OPINTO-OHJAUS 
 
Syventävä 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 keskeisiin kysymyksiin. 
Kurssin keskeisiä aiheita ovat mm. luovuus/luova ongelman ratkaisu, työelämän 
tuntemus (työnhakukäytännöt, cv:n laadinta), yrittäjyys, itsetuntemuksen 
lisääminen ja ammatinvalintaprosessin tehostaminen. 
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HAKUOHJEET KAARINAN LUKIOON 
 

Lukioon haetaan kevään valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tehdään netissä 
osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on 24.2. – 14.3.2014. Yleiset 
hakuohjeet löydät netistä – lue ohjeet tarkkaan. Kysy tarvittaessa neuvoa opinto-
ohjaajaltasi tai ota yhteyttä Kaarinan lukioon.  

Lukioon valitaan opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden 
keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Jos hakijoiden keskiarvo on 
sama, ratkaisee valinnan kaikkien aineiden keskiarvo. Kaarinan lukioon voidaan 
hyväksyä vain sellainen hakija, jonka lukuaineitten keskiarvo on vähintään 7.0. 
Musiikkiteatterilinjalle on erilaiset pääsykriteerit, mutta tämä 7.0 
vähimmäisvaatimus pätee senkin suhteen. 

Opiskelupaikan vastaanottaminen on varmistettava kotiin tulevan valintakirjeen 
ohjeiden mukaan. Kevään 2014 yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 
12.6.2014.  

Kaarinan lukioon  hyväksytyn tulee valita kurssitarjottimesta kurssit, jotka hän  
suorittaa seuraavana lukuvuonna.  Kaarinassa tämä valinta eli oman 
kurssitarjottimen teko tapahtuu siten, että Kaarinan lukion opinto-ohjaaja ja 
Kaarinan yläkoulujen opinto-ohjaajat sopivat ajankohdat, jolloin 9-luokkalaiset 
ohjatusti täyttävät kurssitarjottimen. Siis kaarinalaisissa yläkouluissa opiskelevat 
kuulevat opinto-ohjaajiltaan ajan ja paikan, jolloin valinnat (yleensä huhtikuussa) 
tehdään. Kaarinan kaupungin ulkopuolelta lukioomme pyrkivät,  joilla on 
Kaarinan lukio ensimmäisenä hakutoiveena, voivat tulla seuraavina aikoina 
Kaarinan lukioon valitsemaan lukuvuoden 2014 -2015 opiskeltavat kurssit: 

torstaina 24.4.2014      klo 13.00 tai 

perjantaina 25.4.2014  klo 13.00 tai 

perjantaina 16.5.2014  klo 12.00 

Tämä nk. kurssitarjottimen täyttötilaisuus kestää noin 2 tuntia ja sinne on syytä 
ottaa mukaan lyijykynä, pyyhekumi ja Kaarinan lukion kurssit 2014-2015 –
vihkonen, jonka saat yläkoulusi opinto-ohjaajalta. 

Tilaisuudessa annetaan tarkat ohjeet valintojen tekemiseksi. 

Opinto-ohjelmaa suunnitellessa ainakin seuraavat yleisohjeet kannattaa ottaa 
huomioon: 

1. Lukion jälkeiset opintosuunnitelmat 
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2. Menestyminen yläkoulun opinnoissa 

3. 75 kurssin minimivaatimus lukion aikana. Suosittelemme kuitenkin, että 
otat opinto-ohjelmaasi  76 - 80 kurssia. Tämä edellyttää, että ensimmäisenä 
ja toisena opiskeluvuonna valitset vähintään  30 - 32 kurssia.  Kolmanneksi 
opiskeluvuodeksi jää tällöin 12 – 16 kurssia. 

4. Ylioppilaskirjoitusten hajauttaminen sekä syventävien ja soveltavien 
kurssien toteuttamisvuosi. 

Valintojen tekemisessä auttaa vihkonen "Kaarinan lukion kurssit 2014-2015". 
Pyydä tämä vihkonen opoltasi tai suoraan lukiostamme tai tutustu siihen netissä.  

 

 

Musiikkiteatterilinja 
LISÄOHJEITA MUSIIKKITEATTERILINJALLE PYRKIVILLE 

Meillä voit suorittaa musiikin ja musiikkiteatterin opintokokonaisuuden ja 
lukiodiplomin. Kaikki Kaarinan lukion musiikkiteatterilinjan hakutoiveeksi 
yhteishaussa laittaneet kutsutaan pääsykokeeseen.  

PÄÄSYKOE 

Pääsykokeet pidetään 23. - 25. huhtikuuta 2014. Hakijan on syytä varata aikaa 
pääsykokeeseen noin 2 tuntia, itse koe-esiintymiseen n. 5 -10 min. Hakija itse 
valitsee esityslajin (laulu, soitto, tanssi, draama tms.) ja esityksen sisällön. 

Pääsykokeesta voi saada 0 – 5 pistettä. Kutsut pääsykokeeseen lähtevät 
huhtikuussa viikolla 16.  

LISÄNÄYTTÖ 

Opiskelijaksi pyrkivän on laadittava vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrotaan 
miksi hakee musiikkiteatterilinjalle (max 1 A4 sivu).  

Hakemuksen liitteeksi tulee laatia CV (max 1 A4 sivu), jossa kerrotaan 
aikaisemmat musiikki-, teatteri-, tanssi- jne. alaan liittyvät koulutukset ja 
harrastukset. 

Esiintymiskoetilaisuuteen tulee ottaa mukaan edellä mainittujen lisäksi 
alkuperäiset todistukset CV:ssä luetelluista opinnoista ja harrastuksista. 

Pääsykokeista ja lisänäytöstä hakija voi saada kummastakin 0 – 5 pistettä eli 
hakijan maksimipistemäärä voi olla 10. 
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2. Menestyminen yläkoulun opinnoissa 

3. 75 kurssin minimivaatimus lukion aikana. Suosittelemme kuitenkin, että 
otat opinto-ohjelmaasi  76 - 80 kurssia. Tämä edellyttää, että ensimmäisenä 
ja toisena opiskeluvuonna valitset vähintään  30 - 32 kurssia.  Kolmanneksi 
opiskeluvuodeksi jää tällöin 12 – 16 kurssia. 

4. Ylioppilaskirjoitusten hajauttaminen sekä syventävien ja soveltavien 
kurssien toteuttamisvuosi. 

Valintojen tekemisessä auttaa vihkonen "Kaarinan lukion kurssit 2014-2015". 
Pyydä tämä vihkonen opoltasi tai suoraan lukiostamme tai tutustu siihen netissä.  

 

 

Musiikkiteatterilinja 
LISÄOHJEITA MUSIIKKITEATTERILINJALLE PYRKIVILLE 

Meillä voit suorittaa musiikin ja musiikkiteatterin opintokokonaisuuden ja 
lukiodiplomin. Kaikki Kaarinan lukion musiikkiteatterilinjan hakutoiveeksi 
yhteishaussa laittaneet kutsutaan pääsykokeeseen.  

PÄÄSYKOE 

Pääsykokeet pidetään 23. - 25. huhtikuuta 2014. Hakijan on syytä varata aikaa 
pääsykokeeseen noin 2 tuntia, itse koe-esiintymiseen n. 5 -10 min. Hakija itse 
valitsee esityslajin (laulu, soitto, tanssi, draama tms.) ja esityksen sisällön. 

Pääsykokeesta voi saada 0 – 5 pistettä. Kutsut pääsykokeeseen lähtevät 
huhtikuussa viikolla 16.  

LISÄNÄYTTÖ 

Opiskelijaksi pyrkivän on laadittava vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrotaan 
miksi hakee musiikkiteatterilinjalle (max 1 A4 sivu).  

Hakemuksen liitteeksi tulee laatia CV (max 1 A4 sivu), jossa kerrotaan 
aikaisemmat musiikki-, teatteri-, tanssi- jne. alaan liittyvät koulutukset ja 
harrastukset. 

Esiintymiskoetilaisuuteen tulee ottaa mukaan edellä mainittujen lisäksi 
alkuperäiset todistukset CV:ssä luetelluista opinnoista ja harrastuksista. 

Pääsykokeista ja lisänäytöstä hakija voi saada kummastakin 0 – 5 pistettä eli 
hakijan maksimipistemäärä voi olla 10. 
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Tämä kurssitarjottimen täyttötilaisuus kestää noin 2 tuntia ja sinne on syytä ottaa 
mukaan lyijykynä, pyyhekumi ja Kaarinan lukion kurssit 2013-2014 –vihkonen. 
 

Tilaisuudessa annetaan tarkat ohjeet valintojen tekemiseksi. Opinto-ohjelmaa 
suunnitellessa ainakin seuraavat yleisohjeet kannattaa ottaa huomioon:  

 
1. Lukion jälkeiset opintosuunnitelmat 

2. Menestyminen yläkoulun opinnoissa 

3. 75 kurssin minimivaatimus lukion aikana. Suosittelemme kuitenkin, että 
otat opinto-ohjelmaasi 76 - 80 kurssia. Tämä edellyttää, että ensimmäisenä ja 
toisena opiskeluvuonna valitset 30 - 32 kurssia. Kolmanneksi opiskeluvuodeksi 
jää tällöin 16 - 20 kurssia. 

4. Ylioppilaskirjoitusten hajauttaminen sekä syventävien ja soveltavien 
kurssien toteuttamisvuosi. 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot 

Kaarinan lukio, Voivalantie 7-9 

20780 Kaarina 

www.kaarina.fi/lukio  

Rehtori  p. 050 3731291 kimmo.laitinen@kaarina.fi 

Apulaisrehtori p. 050 5830254 vuokko.aromaa@kaarina.fi 

Opinto-ohjaaja p. 050 3140908 raine.rapeli@kaarina.fi 

Koulusihteeri p. 050 3145238 heidi.dahlstrom@kaarina.fi 

 


