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Oppiaineet ja kurssit 
Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta. 
Lukion päästötodistuksen haluavan, lukio-opintonsa aloittaneen tulee suorittaa kaikki pakolliset kurssit ja 
lisäksi valinnaisia yhteensä 44.  

 

Äidinkieli ja kirjallisuus  

Suositellaan aluksi pakollisten kurssien suorittamista numerojärjestyksessä. Kurssin ÄI7 voi kuitenkin 
suorittaa missä vaiheessa tahansa. 
 
vÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) 
Kurssilla tarkastellaan erilaisia tekstejä (mm. artikkeli, kuva) ja niiden rakentumista. Opiskelija harjaantuu 
tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana. 
 
vÄI02 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) 
Tarkastellaan suomen kielen erityispiirteitä sekä vaihtelua ja verrataan suomea muihin kieliin. Opiskelija saa 
yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. Harjoitellaan 
kirjoittamista prosessina.  
 
vÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) 
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden lukemista, analysointia sekä niiden pohjalta kirjoittamista. Tutustutaan 
kirjallisuuden keskeiseen käsitteistöön. 
 
vÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen (pakollinen) 
Kehitetään medialukutaitoa ja harjoitellaan kielellistä vaikuttamista sekä suullisesti että kirjallisesti. Kurssilla 
tutustutaan erilaisiin vaikuttamaan pyrkiviin tekstilajeihin. 
 
vÄI05 Teksti ja konteksti (pakollinen) 
Tarkastellaan erityisesti kaunokirjallisia tekstejä, niiden tyyliä ja konteksteja. Opiskelija harjaantuu 
erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä. 
 
vÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset (valtakunnallinen syventävä) 
Tutustutaan suomalaisen kulttuurin sekä identiteetin kehitykseen. Kurssilla keskitytään erityisesti 
nykykulttuuriin ja sen ajankohtaisiin ilmiöihin. 
 
vÄI07 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (valtakunnallinen syventävä) 
Kehitetään puheviestintätaitoja kohti laajaa ja monipuolista puheviestinnän hallintaa. Tutustutaan 
työelämässä tarvittaviin puheviestintätaitoihin sekä puhekulttuuriin ja erilaisiin vuorovaikutustilainteisiin. 
Neuvottelua, keskustelua, väittelyä, puheita ja muita suullisia esityksiä. 
 
vÄI08 Kirjoittamistaitojen syventäminen (valtakunnallinen syventävä) 
Syvennetään taitoja tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Kurssilla 
harjoitellaan äidinkielen ylioppilaskokeen kirjoitustaidon kokeen vastauksen suunnittelua ja kirjoittamista. 
 
vÄI09 Lukutaitojen syventäminen (valtakunnallinen syventävä) 
Harjoitellaan tekstien analysointia, kriittistä lukemista ja kehitetään kirjallista ilmaisua. Mediatekstejä, 
kaunokirjallisuutta, kirjoitelmia. Kurssilla harjoitellaan äidinkielen ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä. 
 



Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, alkeet (Finnish as a second 

language, elementary courses)  

 
S02-opiskelun edellytyksiä / Qualifications for S02-courses: 
Apukielenä käytetään englantia ainakin aluksi.                                              
Taito käyttää Suomessa ja länsimaissa yleisimmin käytettyä latinalaista kirjaimistoa.                        
Knowledge of the Latin alphabet is necessary and basic skills in English are needed since teaching is partly in 
English at the beginning. 
Tavoitteena on kehittyvä peruskielitaito (eurooppalaisen kielitaidon kuvausasteikon A2 –taso)  
The goal of these courses is to achieve functional basic skills in Finnish (level A2 in the Common European 
Framework of Reference for Languages, CEFR)  
 
vS021 Suomen kielen alkeet 1 (koulukohtainen syventävä) Elementary course 1 (Finnish for beginners) 
Kurssilla opiskellaan suomen kielen perusrakenteita ja keskeistä arkipäivän sanastoa. Tutustutaan suomen 
kielen äänteisiin ja harjoitellaan ääntämistä. Tarkastellaan kirjoitetun ja puhekielen eroja. Lisäksi tutustutaan 
suomalaiseen kulttuuriin. 
The first Finnish course will help you learn some basic structures of the Finnish language and vocabulary 
needed in everyday life. You will get familiar with the Finnish phonemes, practise the pronunciation and 
learn about the differences between written and spoken Finnish. You’ll also learn about Finnish culture. 
 
vS022 Suomen kielen alkeet 2 (koulukohtainen syventävä) Elementary course 2 (Finnish for beginners) 
Kurssin kielioppisisältö painottuu verbityyppien ja paikallissijojen opiskeluun. Kurssiin sisältyy ääntämis-, 
kuullunymmärtämis- ja arkipäivän kommunikointiharjoituksia sekä joitakin lyhyitä kirjoitusharjoituksia. 
During the second course you’ll focus on Finnish verb types and grammatical cases for location. You will get 
good practice by doing pronunciation exercises, listening comprehension exercises, communication exercises 
and some short writing tasks. 
 
vS023 Suomen kielen alkeet 3 (koulukohtainen syventävä) Elementary course 3 (Finnish for beginners) 
Kurssin keskeisiä aiheita ovat tekstin ymmärtäminen, puhuminen ja puheen ymmärtäminen sekä suomen 
kielen rakenteet ja sanasto. Lisäksi syvennetään suomalaisen kulttuurin tuntemusta. 
The third course will help you develop your communication skills in Finnish further. You will improve your 
abilities to speak Finnish and understand written and spoken text. Structures and vocabulary will also be the 
focus of this course, as well as Finnish culture. 
 
vS024 Suomen kielen alkeet 4 (koulukohtainen syventävä) Elementary course 4 (Finnish for beginners) 
Kurssilla tutustutaan verbien aikamuotoihin. Laajennetaan sanavarastoa entisestään, harjoitellaan erilaisia 
arkikielen käyttötilanteita ja kirjoitustehtäviä. 
This course will introduce you the grammatical tenses (different forms of verbs indicating time). You will 
learn more vocabulary, practise Finnish for various everyday situations and do some more demanding 
writing tasks. 
 
vS025 Suomen kielen alkeet 5 (koulukohtainen syventävä) Elementary course 5 (Finnish for beginners) 
Kurssilla keskitytään erityisesti kirjallisen ilmaisun vahvistamiseen ja luetaan myös aiempaa vaativampia 
tekstejä. Harjoitellaan erilaisten tekstien tuottamista ja niiden selittämistä suullisesti. Vahvistetaan 
suomalaisen kulttuurin tuntemusta. 
Course 5 focuses on strengthening your writing skills and you’ll also read more demanding texts. You will 
practise writing different text types and giving oral presentations of them. This course will strengthen your 
knowledge of the Finnish culture. 
 
 



vS026 Suomen kielen puhekurssi 6 (koulukohtainen syventävä) Elementary course 6 (Finnish for beginners) 
Kurssilla harjoitellaan puhumista ja erilaisia puhetilanteita suomen kielellä. Kurssin sisältöjä ovat muun 
muassa erilaiset dialogit, kohteliaat fraasit ja arkitilanteissa toimiminen suomen kielellä. Kurssi sopii 
opiskelijoille, jotka osaavat vähintään suomen kielen alkeet, mutta se sopii myös tätä edistyneemmille. 
Kurssilla opiskellaan myös arkisissa puhetilanteissa tarvittavaa sanastoa ja tutustutaan suomen puhekieleen. 
On this course, you will practise Finnish speaking in different speech situations. The course consists of 

different dialogues, polite phrases and using Finnish in everyday situations. The course of spoken Finnish is 

suitable for students who have basic skills in Finnish, but it is also suited for advanced learners. During the 

course you will learn vocabylary needed in everyday speech situations and familiarize yourself with the 

spoken Finnish language. 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, lukiotaso 

Yleistä: Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voidaan opettaa äidinkieltä ja 
kirjallisuutta suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan. Lähtökohtana on opiskelijan toisen kielen 
osaamisen taso sekä kielellinen tausta ja ympäristö; hän omaksuu suomen kieltä myös muissa opinnoissaan 
ja opiskelutilanteiden ulkopuolella, jolloin suomen kielestä vähitellen tulee hänen toinen käyttö- ja 
sivistyskielensä oman kielen rinnalla 
 
Aikuisten lukiokoulutuksen suomi toisena kielenä -oppimäärän tavoitteet ja sisällöt rakentuvat 
perusopetuksessa tai muualla hankittuun suomen kielen perusteiden hallintaan. Keskeisenä tavoitteena on, 
että opiskelija saavuttaa sellaisen suomen kielen taidon, että hän voi opiskella täysipainoisesti lukion 
oppiaineita ja että hänen on mahdollista jatkaa opintojaan sekä selviytyä työelämässä suomen kielellä.       
 
Arviointi: Opiskelijaa arvioidaan suomi toisena kielenä oppimäärän mukaan, jos se on valittu hänen 
oppimääräkseen riippumatta siitä, onko hänelle järjestetty erillistä suomi toisena kielenä -opetusta vai ei tai 
onko lukio voinut tarjota vain osan suomi toisena kielenä -kursseista. Suomen kielen oppimäärän mukaisesti 
suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti suomi toisena kielenä kursseihin, ja niiltä saatu arvosana 
siirtyy suomi toisena kielenä kurssin arvosanaksi. Suomi toisena kielenä -kurssit korvaavat suomen kielen 
oppimäärän kurssit vain siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja sisällöt vastaavat toisiaan. Tällöin 
pääsääntöisesti pakollisten kurssien osalta edellytetään lisänäyttöjä ja arvosana harkitaan uudelleen niiden 
yhteydessä.  
 
vS201 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) 
Kurssilla käydään läpi suomen kielen opiskelun tekniikoita, harjoitellaan erilaisia puhetilanteita sekä 
tarkastellaan erilaisten tekstien rakentumista. Kerrataan suomen kielen keskeisiä rakenteita. 
 
vS202 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) 
Tarkastellaan suomen kieltä suhteessa muihin kieliin. Harjoitellaan aineiston pohjalta kirjoittamista sekä 
kirjoittamista prosessina. 
 
vS203 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) 
Tutustutaan kaunokirjallisiin teksteihin ja harjoitellaan niiden analysointia sekä suullisesti että kirjallisesti. 
Harjoitellaan kielen rakenteita. 
 
vS204 Tekstit ja vaikuttaminen (pakollinen) 
Kurssilla tarkastellaan erilaisia vaikuttamaan pyrkiviä tekstilajeja. Opiskellaan argumentoinnin ja retoriikan 
keinoja. Harjoitellaan kielen vaativimpia rakenteita. 
 



vS205 Teksti ja konteksti (pakollinen) 
Tutustutaan monipuolisesti erilaisiin teksteihin erityisesti tyylin ja kontekstin näkökulmasta. Valmistetaan 
suullinen esitys. 
 
vS206 Nykykulttuuri ja kertomukset (valtakunnallinen syventävä) 
Tutustutaan suomalaiseen nykykulttuuriin ja sen ajankohtaisiin ilmiöihin. Kerrataan ja harjoitellaan vaikeita 
suomen kielen rakenteita. 
 
vS207 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (valtakunnallinen syventävä) 
Harjoitellaan erilaisia puhe- ja vuorovaikutustaitoja. Kurssilla tarkastellaan myös suomen puhekielen 
erityispiirteitä ja vaihtelua. 
 
vS208 Kirjoittamistaitojen syventäminen (valtakunnallinen syventävä) 
Kurssilla harjoitellaan tekstien tuottamista erilaisiin tarkoituksiin ja kerrataan keskeisiä kieliseikkoja 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssi soveltuu myös ylioppilaskirjoituksiin kertaamiseen. 
 
vS209 Lukutaitojen syventäminen (valtakunnallinen syventävä) 
Syvennetään taitoja eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä.  
 

Englanti A-kieli 

Kurssien suoritusjärjestys: A-oppimäärässä on kuusi pakollista kurssia (ENA1 - ENA6). Ennen pakollisia 
kursseja voit vahvistaa osaamistasi nollakursseilla. Suorita pakolliset kurssit numerojärjestyksessä, valinnaiset 
pääsääntöisesti kurssitarjottimen järjestyksen mukaan. Hyvän ylioppilaskokeen arvosanan varmistamiseksi 
kannattaa hyödyntää kaikki valinnaiset kurssit!  
 
PERUSKOULUN ARVOSANAN KOROTTAMISEKSI on suoritettava kurssit ENA00 ja ENA0. 
 
vENA00 Lukioon valmentava kurssi, osa 1 (koulukohtainen syventävä) 
Kurssilla kerrataan peruskoulun A-englannin perusrakenteita ja sanastoa ja harjoitellaan kielten opiskelussa 
tarvittavia opiskelutaitoja. 
Kurssi on suositeltava kaikille lukion aloittaville ja se arvioidaan numerolla.  
 
vENA0 Lukioon valmentava kurssi, osa 2 (koulukohtainen syventävä)  
Jatkoa ENA00-kurssille, vankennetaan peruskoulun A-englannin vaativampien rakenteiden ja sanaston 
osaamista. Kurssi on suositeltava kaikille lukion aloittaville ja se arvioidaan numerolla. 
 
vENA01 Englannin kieli ja maailmani (pakollinen) 
Kurssilla tarkastellaan englannin kieltä globaalina ilmiönä ja kielitaidon merkitystä kulttuurisessa 
osaamisessa. Aihepiireinä opiskelu, opiskelijan elämänpiiri ja kielenkäyttötarpeet. 
 
vENA02 Ihminen verkostoissa (pakollinen)  
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustilanteita ja puheviestinnän strategioita monipuolisesti. Aihepiireinä 
ihmissuhteisiin liittyviä teemoja, psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä teknologian ja 
digitalisaation merkitys vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 
 
vENA03 Kulttuuri-ilmiöitä (pakollinen) 
Kurssilla syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa ja harjoitellaan eri tekstilajeja. Aihepiireinä ovat erilaiset 
kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta. 
 
 



vENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (pakollinen) 
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa. Teemoina mm. yhteiskunnalliset ilmiöt 
aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta, yksilöiden ja yhteisöjen vastuu ja toimintamahdollisuudet. 
 
vENA05 Tiede ja tulevaisuus (pakollinen) 
Syvennetään tekstin tulkintataitoja, tekstin tuottamista ja tiedonhankintaa, omien näkökantojen esittämistä. 
Kurssilla visioidaan tulevaisuutta teknologian ja digitalisaation näkökulmista, aiheina eri tiedon- ja tieteenalat.  
 
vENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo (pakollinen) 
Englannin kielitaidon merkitys työelämässä ja sosiaalisena pääomana, jatko-opinnoissa ja työelämässä. 
Teemoina myös talousasiat, jotka liittyvät opiskelijan elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä. 
 
vENA07 Kestävä elämäntapa (valtakunnallinen syventävä) 
Kurssilla syvennetään monipuolisesti kirjoittamis- ja tekstinlukutaitoja. 
Kurssin teemoina mm. ekologisuus, taloudellisuus ja sosiaalisesti sekä kulttuurisesti kestävä elämäntapa.  
 
vENA08 Viesti ja vaikuta puhuen (valtakunnallinen syventävä) 
Syvennetään suullista kielitaitoa ja kerrataan pakollisten kurssien aihepiirejä - kurssi on tehokasta 
valmennusta myös ylioppilaskirjoituksiin!  
Arvioinnin perusteena tuntityöskentely ja valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen 
todistuksen (hyödyksi jatko-opinnoissa ja työelämässä). 
 
vENA09 Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (koulukohtainen syventävä) 
Kurssilla harjoitellaan englannin ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä: kuullun- ja tekstinymmärtäminen, 
rakenteet ja sanasto sekä kirjoittaminen. 
 
vENA10 Tehokurssi 1 (koulukohtainen syventävä) 
Kurssilla syvennetään ensimmäisen vuoden pakollisten kurssien osaamista (1 - 3) opiskelijoiden tarpeiden 
mukaan. Vankennetaan rakenteiden ja sanaston osaamista, harjoitellaan kuuntelu- ja kirjoittamistaitoa.  
 
vENA11 Tehokurssi 2 (koulukohtainen syventävä) 
Kurssilla syvennetään toisen vuoden pakollisten kurssien osaamista (4 - 6) opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 
Vankennetaan rakenteiden ja sanaston osaamista, harjoitellaan kuuntelu- ja kirjoittamistaitoa.  
 
vENA12 Kielioppikurssi (koulukohtainen syventävä) 
Keskeisten ja vaativampien kielioppirakenteiden tehokasta ja monipuolista harjoittelua opiskelijoiden toiveet 
huomioiden. Hyödyllistä preppausta myös yo-kokeisiin!  
 
 

Ruotsi B1- ja A-kieli 

Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) 
Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1) 
 
A-ruotsin (=pitkä oppimäärä) ja B-ruotsin (=keskipitkä oppimäärä) opiskelijoita ei jaeta eri opetusryhmiin, 
vaan opiskelija valitsee tarjolla olevista ruotsin pakollisista ja syventävistä kursseista joko A-ruotsin eli pitkän 
oppimäärän (6 pakollista) tai B-ruotsin eli keskipitkän oppimäärän (5 pakollista).  
 
Syventävillä kursseilla kielitaitoa kehitetään monipuolisesti. Syventävä nollakurssi on tarkoitettu lukio-
opiskelun aloittaville opiskelijoille. Hyvän ylioppilaskokeen arvosanan varmistamiseksi kannattaa hyödyntää 
kaikki valinnaiset kurssit!  



 
vRUB0 Peruskieliopin kertauskurssi (koulukohtainen syventävä) 
Kurssi on tarkoitettu lukio-opiskelun aloittaville oppilaille tukemaan erityisesti 1. ja 2. kurssin opiskelua. 
Kurssin aikana kerrataan perusopetuksen sanastoa ja kielioppia sekä teoreettisesti että harjoitusten avulla.  
 
vRUB11/RUA01 Minun ruotsini (pakollinen)  
Kurssilla arvioidaan opiskelijan ruotsin kielen eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä omia 
kielenopiskelutaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät opiskelijan kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin 
käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa. 
 
vRUB12/RUA02 Hyvinvointi ja ihmissuhteet (pakollinen) 
Kurssilla harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. 
Pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen 
elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille. 
 
vRUB13/RUA03 Kulttuuri ja mediat (pakollinen) 
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-
ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisista ja opiskelijoita kiinnostavista näkökulmista. 
 
vRUB14/RUA04 Monenlaiset elinympäristömme (pakollinen) 
Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen 
elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt. 
 
vRUA05 Tiede ja tulevaisuus (pakollinen A-ruotsissa) 
Kurssilla haetaan tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia 
tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti 
teknologian ja digitalisaation näkökulmista.  
 
vRUB15/RUA06 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (pakollinen) 
Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja 
tulevaisuudensuunnitelmia. 
 
vRUB16/RUA08 Viesti ja vaikuta puhuen (valtakunnallinen syventävä)   
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. 
Harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla 
kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä. 
 
vRUB17/RUA07 Kestävä elämäntapa (valtakunnallinen syventävä) 
Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä ja jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä 
ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. 
 
vRUB18 Abien kirjoituskurssi (koulukohtainen 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 yhteisistä tunneista ja henkilökohtaisesta 
ohjauksesta.  
 
vRUB19/RUA09 Yo-kirjoituksiin valmentava kurssi (koulukohtainen syventävä) 
Kurssilla keskitytään yo-kirjoitusten koetyyppeihin ja harjoitellaan yo-kokeen eri osa-alueita kuullun 
ymmärtämisestä kirjoitelmaan. Kurssilla vahvistetaan sanavarastoa ja ruotsin rakenteiden hallintaa. 



Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus 

Matematiikan yhteinen osuus suoritetaan ennen lyhyen tai pitkän oppimäärän aloittamista.  
 
vMAY0 Johdantokurssi lukion matematiikkaan (koulukohtainen syventävä) 
Kurssilla kerrataan peruskoulun keskeisintä oppiainesta ja tavoitteena on saavuttaa hyvä lähtötaso lukion 
kursseille. Oppilaan oman taitoarvioinnin ja palautteen saamisen vuoksi kurssikoe arvostellaan normaalein 
arvosanoin, mutta kurssiarvosanaksi annetaan vain suoritettu/hylätty. Peruskoulun arvosanaa korotettaessa 
opiskelijan on erikseen pyydettävä kurssista numeroarviointi. 
 
vMAY01 Luvut ja lukujonot (pakollinen) 
Matematiikan pakolliset opinnot alkavat yhteisellä kurssilla, jossa keskitytään vahvistamaan ja täydentämään 
pohjaa tulevia matematiikan opintoja ajatellen. Aiheina yhtälöt, potenssit, prosentit, funktiot ja lukujonot. 
 

Lyhyt matematiikka     

Suositellaan pakollisten kurssien suorittamista numerojärjestyksessä. Lyhyen matematiikan kirjoittamaan 
aikovien on suositeltavaa käydä kurssi MAB7 sekä ennen kirjoituksia kertauskurssi MAB9. 
 
vMAB02 Lausekkeet ja yhtälöt (pakollinen) 
Kurssin keskeisinä sisältöinä ovat suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, yhtälöiden ja 
yhtälöparien ratkaiseminen sekä toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. 
 
vMAB03 Geometria (pakollinen) 
Kurssin keskeistä sisältöä ovat kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, 
Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen sekä geometrian 
menetelmien käyttö koordinaatistossa. 
 
vMAB04 Matemaattisia malleja (pakollinen) 
Keskeisenä sisältöä ovat lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön 
ratkaiseminen, eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla ja lukujonot matemaattisina malleina. 
 
vMAB05 Tilastot ja todennäköisyys (pakollinen) 
Kurssilla keskitytään otsikon mukaisesti tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan perusteisiin. 
 
vMAB06 Talousmatematiikka (pakollinen) 
Keskeistä sisältöä ovat indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muut laskelmat sekä 
taloudellisiin tilanteisiin soveltuvat matemaattiset mallit lukujonojen ja summien avulla. 
 
vMAB07 Matemaattinen analyysi (valtakunnallinen syventävä) 
Kurssilla tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin sekä opitaan ymmärtämään 
derivaatan käsite muutosnopeuden mittana. Tutkitaan polynomifunktion kulkua derivaatan avulla ja opitaan 
sovellusten yhteydessä määrittämään polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon. 
vMAB08 Tilastot ja todennäköisyys II (valtakunnallinen syventävä) 
Keskeiset sisällöt ovat   normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet, toistokoe, binomijakauma ja 
luottamusvälin käsite 
 
vMAB09 Lyhyen matematiikan kertauskurssi (koulukohtainen syventävä) 
Kurssilla kerrataan lyhyen matematiikan oppisisältöä aihekokonaisuus kerrallaan. Lisäksi kurssilla käsitellään 
matematiikan yo-kirjoituksissa tarvittavat asiat. 

 



Pitkä matematiikka 

Suositellaan pakollisten kurssien suorittamista numerojärjestyksessä. 
 
Oppimäärän vaihtaminen 
Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti: MAA02 → 
MAB02, MAA03 → MAB03, MAA06 → MAB07 ja MAA08 → MAB04 ja MAA10 → MAB05. Muut pitkän 
oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän paikallisia syventäviä tai muita lukion tehtävään 
kuuluvia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. 
 
vMAA02 Polynomifunktiot ja -yhtälöt (pakollinen)  
Keskeistä sisältöä ovat polynomien käsittely, 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän 
tutkiminen, 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin, polynomifunktio, polynomiyhtälöt ja 
polynomiepäyhtälön ratkaiseminen. 
 
vMAA03 Geometria (pakollinen)   
Keskisinä asioina kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen 
liittyvien suorien geometria ja kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja 
tilavuuksien laskeminen. 
 
vMAA04 Vektorit (pakollinen) 
Keskeiset sisällöt ovat vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin 
kertominen luvulla, koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo, yhtälöryhmän ratkaiseminen sekä suorat ja 
tasot avaruudessa. 
 
vMAA05 Analyyttinen geometria (pakollinen)  
Keskeistä sisältöä ovat pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja 
epäyhtälön ratkaiseminen sekä pisteen etäisyys suorasta. 
 
vMAA06 Derivaatta (pakollinen)   
Keskeiset sisällöt ovat rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, 
polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen sekä polynomifunktion kulun tutkiminen ja 
ääriarvojen määrittäminen 
 
vMAA07 Trigonometriset funktiot (pakollinen) 
Keskeistä sisältöä ovat suunnattu kulma ja radiaani, trigonometriset funktiot symmetria- ja 
jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, yhdistetyn funktion derivaatta 
sekä trigonometristen funktioiden derivaatat. 
 
vMAA08 Juuri- ja logaritmifunktiot (pakollinen) 
Keskeiset sisällöt ovat potenssien laskusäännöt, juurifunktiot ja -yhtälöt, eksponenttifunktiot ja -yhtälöt, 
logaritmifunktiot ja -yhtälöt sekä juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat. 
 
vMAA09 Integraalilaskenta (pakollinen)  
Keskeistä sisältöä ovat integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali sekä pinta-
alan ja tilavuuden laskeminen. 
 
vMAA10 Todennäköisyys ja tilastot (pakollinen)  
Keskeistä sisältöä ovat tilastolliset jakaumat, jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, 
kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin 
jakauman odotusarvo sekä normaalijakauma. 
 



vMAA11 Lukuteoria ja todistaminen (valtakunnallinen syventävä) 
Kurssin sisältöä ovat konnektiivit ja totuusarvot, geometrinen todistaminen, suora, käänteinen ja 
ristiriitatodistus, induktiotodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut ja 
Eratostheneen seula, aritmetiikan peruslause sekä kokonaislukujen kongruenssi. 
 
vMAA12 Algoritmit matematiikassa (valtakunnallinen syventävä) 
Keskeiset sisällöt ovat iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä, polynomien jakoalgoritmi, polynomien 
jakoyhtälö sekä Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunnikassääntö ja Simpsonin sääntö. 
  
vMAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (valtakunnallinen syventävä) 
Keskeistä sisältöä ovat funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien 
funktioiden yleisiä ominaisuuksia, käänteisfunktio, kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta, 
funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä, epäoleelliset integraalit sekä lukujonon raja-arvo, 
sarjat ja niiden summa  
 
vMAA14 Pitkän matematiikan kertauskurssi (koulukohtainen syventävä) 
Kurssilla kerrataan kurssien MAY1-MAA10 keskeiset aihekokonaisuudet. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija 
saa kaiken tarpeellisen yo-kirjoituksissa tarvittavan informaation. 
 

Fysiikka 

Pakolliset kurssit FY01 ja FY02 on suositeltavaa suorittaa ennen syventäviin opintoihin etenemistä. 
 
vFY01 Fysiikka luonnontieteenä (pakollinen)  
Tavoitteena on oppia ymmärtämään, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja 
siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta. Keskeisenä sisältönä liikkeen kuvaamisen tarvittavat peruskäsitteet 
ja liikkeen graafinen esittäminen sekä voima liikkeen muutoksen aiheuttajana. 
 
vFY02 Lämpö (pakollinen) 
Kurssilla käsitellään mm. kaasujen nesteiden ja kiinteiden aineiden tilanmuutoksia ja lämpölaajenemista. 
Kurssilla syvennetään ymmärrystä energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä. 
 
vFY03 Sähkö (valtakunnallinen syventävä)  
Kurssin sisältönä ovat sähköön liittyvät peruskäsitteet kuten sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin 
laki. Lisäksi perehdytään yksinkertaisiin tasavirtapiireihin ja Kirchhoffin lakeihin. Kurssilla käsitellään myös 
sähköteho ja Joulen laki sekä sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä. 
 
vFY04 Voima ja liike (valtakunnallinen syventävä) 
Keskeistä sisältöä ovat Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus. 
Lisäksi käsitellään momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa sekä liikemäärän 
säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset. Sisältönä myös liike- ja potentiaalienergia sekä 
mekaanisen energian säilymislaki. 
 
vFY05 Jaksollinen liike ja aallot (valtakunnallinen syventävä) 
Kurssilla tutustutaan harmoniseen voimaan ja värähtelyyn. Opitaan ymmärtämään aaltoliikkeen 
ominaisuuksia mekaniikassa ja sähkömagneettisessa aaltoliikkeessä. Tutkitaan lähemmin äänen ja valon 
ominaisuuksia sekä näihin liittyviä uusimpia sovelluksia. 
 
 
 
 



vFY06 Sähkömagnetismi (valtakunnallinen syventävä) 
Kurssin suorittaminen edellyttää kurssin FY03 tietoja. Keskeistä sisältöä ovat magnetismi, magneettinen 
vuorovaikutus ja magneettikenttä. Kurssilla käsitellään muun muassa varatun hiukkasen liike sähkö- ja 
magneettikentässä sekä sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki. 
 
vFY07 Aine ja säteily (valtakunnallinen syventävä) 
Keskeistä sisältöä ovat sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit, aaltohiukkasdualismi ja 
atomiytimen rakenne. Lisäksi kurssilla käsitellään 
ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi. 
  
vFY08 Kertauskurssi (koulukohtainen syventävä) 
Kurssilla kerrataan ja syvennetään fysiikan kurssien FY01 – FY07 asiota. 
Tavoitteena on, että opiskelija saa hyvät valmiudet vastata reaalikokeen fysiikan tehtäviin. 

 

Kemia 

Suositellaan kurssien suorittamista numerojärjestyksessä. 
 
vKE01 Kemiaa kaikkialla (pakollinen) 
Kurssin keskeistä sisältöä ovat atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään. Kurssilla käsitellään 
alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia sekä ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten 
sidosten ja poolisuuden avulla. 
 
vKE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (pakollinen).  
Keskeiset sisältöä on orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden 
mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla. 
Lisäksi käsitellään avaruusrakenne ja isomeria sekä orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen 
rakenteen avulla.  
 
vKE03 Reaktiot ja energia (valtakunnallinen syventävä) 
Kurssin sisältöä on kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen. Käsitellään aineen ja 
energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja niihin liittyvät laskennalliset käsittelyt. 
Lisäksi mukana kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö. 
 
vKE04 Materiaalit ja teknologia (valtakunnallinen syventävä) 
Kurssilla käsitellään metallien ja polymeerien ominaisuuksia. 
Lisäksi hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot sekä sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, 
normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi. 
 
vKE05 Reaktiot ja tasapaino (valtakunnallinen syventävä)   
Kurssilla tutustutaan reaktiotasapainoon, happo-emästasapainoon, liukoisuustasapainoon sekä niihin 
liittyviin laskutehtäviin. Tavoitteena on tasapainon merkityksen ymmärtäminen niin teollisissa prosesseissa 
kuin luonnon ilmiöissä. 
 
vKE06 Kertauskurssi (koulukohtainen syventävä) 
Kurssilla kerrataan ja syvennetään kurssien KE01-KE05 tietoa. Tavoitteena on, että oppilas saa hyvät 
valmiudet vastata reaalikokeen kemian tehtäviin.  
 

 



Biologia 

Biologian opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Biologian 
opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita, 
evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä sekä sen, miten biologista tietoa voidaan hyödyntää 
arkielämässä, jatko-opinnoissa ja työelämässä. Varsinkin bio- ja ympäristötieteet ovat nopeasti kehittyviä 
tiedonaloja, joiden sovelluksia hyödynnetään monin tavoin maataloudessa, teollisuudessa ja lääketieteessä. 
Opetuksessa tehdään yhteistyötä erityisesti terveystiedon, mutta myös muiden oppiaineiden kanssa. 
 
vBI01 Elämä ja evoluutio (pakollinen) 
Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin, solujen rakenteeseen ja toimintaan sekä geenien ilmenemiseen. 
Lisäksi tarkastellaan lisääntymistä, eliöiden muuntelun merkitystä, evoluutiota sekä eliökunnan pääryhmiä. 
 
vBI02 Ekologia ja ympäristö (pakollinen) 
Kurssilla perehdytään ekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan, populaatioiden ominaisuuksiin sekä lajien 
välisiin suhteisiin. Lisäksi tutkitaan paikallisia ja globaaleja ympäristöongelmia, luonnon monimuotoisuuteen 
kohdistuvia uhkia sekä ekosysteemipalvelujen merkitystä. 
 
vBI03 Solu ja perinnöllisyys (valtakunnallinen syventävä) 
Opiskellaan solujen keskeiset rakenteet ja toiminta, proteiinisynteesi, solujen ja sukusolujen lisääntyminen, 
perinnöllisyyden perusteet sekä mutageenit ja mutaatiot. 
 
vBI04 Ihmisen biologia (valtakunnallinen syventävä) 
Perehdytään ruuansulatukseen, verenkiertoon ja hengitykseen, tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan, 
hermostolliseen ja hormonaaliseen säätelyyn, lisääntymiseen sekä puolustusjärjestelmiin. 
 
vBI05 Biologian sovellukset (valtakunnallinen syventävä) 
Tarkastellaan mikrobien rakennetta, toimintaa ja merkitystä luonnossa ja ihmisen taloudessa. Selvitellään 
geenitekniikan menetelmiä ja bioteknologian sovelluksia esimerkiksi teollisuudessa. Lisäksi tutustutaan kasvi- 
ja eläinjalostuksen mahdollisuuksiin. 
 
vBI06 Biologian kertauskurssi (koulukohtainen syventävä) 
Kerrataan kurssien BI01 - BI05 keskeisimpiä asioita ja harjoitellaan biologian reaalikokeen eri 
tehtävätyyppeihin vastaamista. 

 

Maantiede 

Maantieteen opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja antaa hänelle 
valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden 
ratkaisumahdollisuuksia. Opetus antaa opiskelijalle valmiuksia esimerkiksi ympäristö- ja 
ihmisoikeuskysymysten tarkasteluun.  Maantieteen opetus ohjaa opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja 
ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti 
monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja 
yhteiskuntatieteelliset aiheet. 
 
vGE01 Maailma muutoksessa (pakollinen) 
Kurssi perehdyttää muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssilla käsitellään 
luonnonjärjestelmään sekä luonnonvaroihin liittyviä riskejä ja niihin varautumista. Lisäksi tarkastellaan 
ihmiskunnan globaaleja riskialueita ja kehityskysymyksiä. 
 
 



vGE02 Sininen planeetta (pakollinen) 
Kurssi käsittelee luonnonmaantieteen ilmiöitä. Kurssilla tutustutaan maan planetaarisuuteen, sekä vesi-, 
ilma- ja kivikehän rakenteeseen ja toimintaan. Lisäksi tarkastellaan sisä- ja ulkosyntyisiä tapahtumia 
maanpinnan muokkaajina. 
 
vGE03 Yhteinen maailma (valtakunnallinen syventävä) 
Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä. Kurssilla opiskellaan kulttuuri- ja väestömaantiedettä, 
maankäyttöä, luonnon- ja energiavaroja, teollisuutta, liikennettä ja matkailua. 
 
vGE04 Geomedia - tutki, osallistu, vaikuta (valtakunnallinen syventävä) 
Kurssilla tutustutaan geomedian käyttöön maantieteellisissä tutkimuksissa. Lisäksi tarkastellaan 
aluesuunnittelua sekä globaaleja kehittyneisyyseroja ja kansainvälistä yhteistyötä. 
 

Historia 

Eräät aikuislinjan kurssit vastaavat päivälukion kursseja numeroista poiketen (aikuislinja→päivälukio): 
HI02→HI03, HI03→HI02 
 
vHI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (pakollinen).  
Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa 
kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden 
pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin 
muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. 
 
vHI02 Itsenäisen Suomen historia (pakollinen) 
Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 
taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen 
valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit,  
siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset 
murrokset.  
 
vHI03 Kansainväliset suhteet (valtakunnallinen syventävä) 
Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta 
nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten taloudellisten ja ideologisten mallien 
näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden 
tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu.  
 
vHI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (valtakunnallinen syventävä) 
Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, 
uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään 
kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on 
eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä. 
 
vHI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi (valtakunnallinen syventävä)  
Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla 
perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen 
vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa.  
 
vHI06 Maailman kulttuurit kohtaavat (valtakunnallinen syventävä) 
Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä 
tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen 



muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja 
Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina. 
 
 

Yhteiskuntaoppi  

vYH01 Suomalainen yhteiskunta (pakollinen)  
Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy 
suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita 
hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja 
vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen. 
 
vYH02 Taloustieto (pakollinen) 
Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista 
talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja 
valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen 
merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta 
kestävän kehityksen näkökulmasta.  
 
vYH03 Suomi, Eurooppa ja muutuva maailma (valtakunnallinen syventävä) 
Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan 
yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssin aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia 
maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan 
keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita 
monipuolisia informaatiolähteitä.  
 
vYH04 Kansalaisen lakitieto (valtakunnallinen syventävä).  
Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin 
oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. 

 

Uskonto 

Suoritusjärjestys: vapaa 
Arviointi: esseemuotoinen koe ja/tai tutkielma 
 
vUE01 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (pakollinen, joko U tai ET) 
Tavoitteet: Tutustutaan uskontoon ilmiönä ja sen vaikutukseen eri kulttuureissa. Perehdytään tarkemmin 
kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin perusteisiin 
 
vUE02 Maailmanlaajuinen kristinusko (valtakunnallinen syventävä)  
Tavoitteet: Käydään läpi kristillisen kirkon synty, leviäminen ja muotoutuminen. Lisäksi tarkastellaan erilaisten 
kristillisten kirkkokuntien luonnetta ja niiden merkitystä omilla alueillaan.   
 
vUE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (valtakunnallinen syventävä) 
Tutustutaan maailmanuskontoihin ja niiden vaikutuksiin kulttuurissa, yhteiskunnassa ja elämäntavassa. 
Käsitellään erilaisia luonnonuskontoja (mm.voodoo) ja tutustutaan tarkemmin Kiinan, Japanin ja Intian 
uskonnollisiin perinteisiin.  
 
 
 



vUE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (valtakunnallinen syventävä). 
Tavoitteet: Tutustutaan suomalaisen uskonnollisuuden historiaan kansanuskosta kristillisyyteen. Lisäksi 
muodostetaan kokonaisnäkemys Suomessa vaikuttavista uskonnollisista yhteisöistä. 
 
vUE05 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (valtakunnallinen syventävä) 
Tavoitteet: Tutustutaan uskonnon suhteeseen tieteeseen, taiteeseen ja populaarikulttuuriin. Keskeisessä 
osassa on myös uskontojen tutkimus ja erilaisten uskonnollisten taideteosten tulkinta.  
 
vvUE06 Uskonnot ja media (valtakunnallinen syventävä) 
Tavoitteet: Kurssilla tutustutaan median ja uskontojen välisiin suhteisiin eli miten uskonnot näkyvät erilaisissa 
medioissa ja miten media vaikuttaa uskontoihin. 
 
UE07 Uskonnon kertauskurssi reaalikokeeseenvalmistautuville (Koulukohtainen syventävä) 
Tavoitteet: Laajennetaan uskonnon pakollisten ja syventävien kurssien tietoja ja valmennetaan 
reaalikokeeseen mm. tutustumalla uskonnon kertausmateriaaleihin ja paneutumalla ajankohtaisiin 
teologisiin kysymyksiin. Sopii myös uskonnon oppimäärän korotuskuulusteluun tulevalle, alan jatko-
opintoihin tähtäävälle sekä aihepiiristä muuten kiinnostuneelle opiskelijalle. 
Kurssilla käytössä oleva verkkoympäristöön on koottu hyödyllistä lisämateriaalia ja harjoituksia, jotka ovat 
kurssilaisen käytössä koko kirjoituksiin valmistautumisen ajan.  
Arviointi: suoritettu/hylätty. Mahdollisuus korottaa arvosanalla valtakunnallisten kurssien keskiarvon 
mukaista uskonnon päättöarvosanaa. 

 
 

Elämänkatsomustieto 

vET01 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (pakollinen ellei suorita U1-kurssia) 
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on ymmärtää ja osaa soveltaa maailmankatsomuksellisia käsitteitä ja 
hahmottaa niiden välisiä yhteyksiä sekä osaa eritellä erilaisten maailmankatsomusten piirteitä ja lähtökohtia 
 
vET02 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (valtakunnallinen syventävä) 
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja osaa eritellä ja arvioida, 
miten erilaiset ihmiskäsitykset ja -ihanteet johtavat erilaisiin ja joskus keskenään ristiriitaisiin vastauksiin 
ihmiselämän keskeisistä kysymyksistä kuten oman identiteettinsä osatekijöitä ja omaa hyvää elämäänsä 
koskeviin kysymyksiin 
 
vET03 Yksilö ja yhteisö (valtakunnallinen syventävä) 
Tavoitteet: Pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Perehdytään 
myös oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.  
 
vET04 Kulttuurit katsomuksen muovaajina (valtakunnallinen syventävä) 
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kulttuurin merkityksen ihmisyydelle ja omalle 
elämänkatsomukselleen. Osaa muodostaa kulttuureja koskeviin kysymyksiin oman perustellun kantansa sekä 
tunnistaa vihapuheen ja erottaa sen sanavapauden vastuullisesta käytöstä sekä hahmottaa suomalaisuuden 
historiallisesti rakentuvana kulttuurina. 
 
vET05 Katsomusten maailma (valtakunnallinen syventävä) 
Tavoitteet: Käsitellään eri tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa 
perinteissä. Tutustutaan myös erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. 
 
 



vET06 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (valtakunnallinen syventävä) 
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa nykyaikaisten maailmankatsomusten kannalta 
historiallisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti merkittäviä historiallisia käänteitä ihmiskunnan tavassa elää 
ja ymmärtää kulttuurien ja yhteiskuntamuotojen kontingentin ja rakentuneen luonteen. 
 

Filosofia  

Tieteiden äiti. Kaiken perusta ja pohja. Filosofiaan ei voi arkielämässä olla törmäämättä. Se opettaa 
ajattelemaan ja perustelemaan ajatuksiaan. Filosofian tunneilla ei voi istua hiljaa. Filosofia pakottaa 
keskustelemaan, väittelemään, ottamaan kantaa. Miksi? - Filosofian peruskysymys. Filosofia on usein 
itsestään selviltä näyttävien asioiden problematisointia. Mikä tekee nastasta nastan?  

Lukion filosofian opetus auttaa opiskelijaa avartamaan ja tarkistamaan käsityksiään todellisuuden luonnetta, 
omaa itseä, arvoja ja tiedon perusteita koskevissa kysymyksissä. Opetuksessa pohditaan tiedon ja maailman 
kokonaisuutta ja rakennetta. Filosofialla on kiinteä suhde käytäntöön, sillä se käsittelee elämän arkisia 
kysymyksiä. Filosofian opiskelu on käytännössä paljolti filosofisten tekstien lukemista, pohtimista ja kriittistä 
keskustelua.  

Pakollista kurssia suositellaan opiskeltavaksi ennen syventäviä. Kurssit arvostellaan numeroilla 4 - 10 kurssin 
alussa sovitulla tavalla.  

 

vFI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun (pakollinen) 

Filosofian yhteisen kurssin tavoitteena on hankkia perustiedot filosofisesta ajatteluperinteestä. Tutustutaan 
filosofian keskeisiin filosofian osa-alueisiin. Mitä filosofia on? Mitä oleva on? Mitä on totuus? Mitä on hyvä? 
Mitä on kauneus?  

 

vFI02 Etiikan valtavirrat (valtakunnallinen syventävä) 

Kurssilla perehdytään eurooppalaisen etiikan pääsuuntauksiin. Pohditaan ihmistä ja ihmisenä olemista eri 
eettisten järjestelmien näkökulmista. Yritetään vastata mm. seuraaviin kysymyksiin. Onko moraali 
suhteellista? Määräänkö minä itseni? Onko ihmisen tahto vapaa? MIKÄ ON ELÄMÄN TARKOITUS? Miten 
moraali syntyy?  

 

vFI03 Yhteiskuntafilosofia (valtakunnallinen syventävä) 

Kurssin teemoja ovat mm. yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, oikeudet, velvollisuudet, rikos ja 
rangaistus, yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen. Näitä teemoja käsitellään 
poliittisen filosofian teorioiden kautta ja yhdistetään ne erityisesti kysymyksiin identiteetistä ja sukupuolen 
merkityksestä. Kurssi soveltuu kaikille yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneille. Kurssi tukee erityisesti 
etiikan ja yhteiskuntaopin kursseja. 

 

vFI04 Tiede, tieto, tietäminen (valtakunnallinen syventävä) 

Mitä on totuus? Mitä on tieto? Miten tieto eroaa luulosta? Milloin tieto on totta? Mistä tieto tulee? Miten 
tieto on rakentunut? Milloin tieto on mahdollista? Mitä on tieteellinen tieto? Mikä on tieteellinen 
menetelmä? Mitä tieteitä on? Siinä on osa ensimmäisen filosofian syventävän kurssin kysymyksistä, joihin 
haetaan yhdessä vastauksia. Kurssilla perehdytään tiedonmuodostukseen, erilaisiin todellisuuskäsityksiin, 
tieteenfilosofiaan ja sen historiaan sekä maailmankuvaan tiedon ja tutkimuksen kohteena.  

 



Psykologia (valinnainen oppiaine) 

Suositellaan aloittamista 1. kurssista. Muiden kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Suoritustapa: 
esseemuotoinen loppukoe ja /tai tutkielma. 
 
vPS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen (valtakunnallinen syventävä) 
Tavoitteet: Tutustutaan psykologiaan tieteenä. Käydään läpi tutkimuksen teon päävaiheet ja ihmisen 
toimintaa ohjaavat tekijät. Kurssi antaa opiskelijalle myös välineitä tehostaa oppimistaan ja tarkastella 
opiskelutottumuksiaan psykologisen tiedon valossa. Tarkastellaan sosiaalista vuorovaikutusta.  
 
vPS02 Kehittyvä ihminen (valtakunnallinen syventävä) 
Tavoitteet: Tutustutaan ihmisen kehityksen perustana oleviin biologisiin, psykologisiin ja sosiaalisiin 
tekijöihin. Käydään läpi keskeiset kehityspsykologiset teoriat. 
 
vPS03 Tietoa käsittelevä ihminen (valtakunnallinen syventävä) 
Tavoitteet: Käydään läpi tiedonkäsittelyn perustoiminnat, kuten esim. muisti, tarkkaavaisuus ja oppiminen. 
Perehdytään myös hermoston rakenteeseen ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen perustaan. 
 
vPS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (valtakunnallinen syventävä)  
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan 
tutkimukseen ja ymmärtää, miten näitä aiheita voidaan tutkia, ja osaa arvioida tutkimuksia kriittisesti. Osaa 
kuvata, miten emootiot syntyvät vuorovaikutuksessa, ja pohtia niiden kulttuurisidonnaisuutta, sekä tuntee 
psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoja. 
 
vPS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (valtakunnallinen syventävä)  
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden ja 
tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, 
älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit.  
 
vPS06 Sosiaalipsykologia (koulukohtainen syventävä)  
Tavoitteet: Käsitellään mm. ihmisen sosiaaliseen olemukseen, ryhmiin, ryhmien sisäisiin ja välisiin ilmiöihin ja 
vuorovaikutukseen liittyviä teemoja. Käsittelemme mm. seuraavia kysymyksiä: Voiko rooliaan muuttaa? 
Mistä syntyy yleistämisen tarve? Miten säännöt syntyvät? Voiko kenestä tahansa tulla kiduttaja ja miten 
parantaa vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa? 
 
vPS07 Psykologian kertauskurssi (koulukohtainen syventävä) 
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on muodostaa kokonaiskuvan lukion psykologian kurssien sisällöstä, jossa 
syventää lukion psykologian kurssien sisältöjen hallitsemista ja antaa tukea psykologian yo-kokeeseen 
valmistautumisessa. Keskeisenä sisältönä on myös hyvän psykologian esseen laatimisessa. 
Arviointi: suoritettu/hylätty 

 

Terveystieto (valinnainen oppiaine) 

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä, 
hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista.  Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena 
hyvinvointina sekä toiminta- ja työkykynä. Terveysosaamiseen sisältyy terveyteen ja sairauteen liittyvän 
sisältötiedon ja toiminnallisten taitojen ohella terveystiedon hankinta, kriittinen arviointi, tulkinta ja 
soveltaminen sekä ymmärrys ympäristön ja perimän vaikutuksista terveyteen. Osaamiseen kuuluu myös 
terveyteen liittyvien arvojen pohdinta. 
 



vTE01 Terveyden perusteet (pakollinen ennen 1.1.2017 alle 18-vuotiaana lukio-opintonsa aloittaneille) 
Kurssilla tarkastellaan opiskelu-, työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä (mm. ravitsemus, lepo ja liikunta), 
itsehoitoa ja ensiapua. Lisäksi perehdytään riippuvuuden eri muotoihin sekä kansantauteihin ja keskeisiin 
tartuntatauteihin. 
 
vTE02 Ihminen, ympäristö ja terveys (valtakunnallinen syventävä) 
Kurssilla perehdytään lisääntymisterveyteen ja seksuaalisuuteen, sosiaaliseen tukeen, mielenterveyteen 
vaikuttaviin tekijöihin sekä erilaisiin kriiseihin. Lisäksi tarkastellaan työhyvinvointia, turvallisuutta sekä 
terveysviestinnän merkitystä ja kriittistä tulkintaa. 
 
vTE03 Terveyttä tutkimassa (valtakunnallinen syventävä) 
Kurssilla perehdytään terveyden ja sairauden historiaan, terveydenhuollon käytäntöihin, terveyspalvelujen 
tarjontaan ja potilaan oikeuksiin. Lisäksi tarkastellaan terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä sekä 
globaaleja terveyskysymyksiä ja perehdytään terveyden tutkimiseen. 
 

Teemaopinnot (valinnainen) 

vTO01 Vapaaehtoistyön kurssi  

Kurssi koostuu peruskoulutusjaksosta ja vapaaehtoistyöstä. Peruskoulutuksen aikana opiskelijat tutustuvat 
vapaaehtoistyön perusperiaatteisiin, vapaaehtoistyöntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä erilaisiin 
vapaaehtoistyötä tekeviin tahoihin. Vapaaehtoistyöjakson opiskelijat suunnittelevat itse, ohjaava opettaja 
avustaa tarpeen mukaan. Kurssisuoritukseen kuuluu osallistuminen peruskoulutusjaksolle, vapaaehtoistyön 
tekeminen sekä toiminnan raportointi oppimispäiväkirjan tai muun kirjallisen raportoinnin kautta. 
Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla 
hankittu osaaminen. 
Arviointi: suoritettu/hylätty 
 

Opinto-ohjaus 

  
Opinto-ohjauksen avulla tuetaan opiskelijaa hänen suunnitellessaan ja tarkentaessaan omaa 
opiskeluohjelmaansa, ohjataan opiskelutaidon kehittämisessä sekä autetaan mahdollisten 
ammatinvalinnallisten ja jatko-opintoihin liittyvien kysymysten selvittämisessä. Opinto-ohjaaja on 
henkilökohtaisesti tavattavissa erikseen ilmoitettavina aikoina. Jokaisen lukion suorittavan suositellaan 
käyvän ainakin lukuvuoden alkaessa opinto-ohjaajan luona keskustelemassa opiskelusuunnitelmastaan ja 
osallistuvan ryhmille tarkoitettuihin ohjaustilaisuuksiin. Ylioppilaskokelaan tulee osallistua yo-infoihin. 
Opinto-ohjausta antavat myös rehtori ja aineenopettajat. 
  

Kaarinan lukiossa opiskeltavien kurssien suorittamisperiaatteita 

Jos kursseilla on tilaa, aikuislinjalainen voi iästä riippumatta suorittaa haluamansa määrän lukiokursseja 
päivälukiossa. Ilmoittautumiset suoritetaan opinto-ohjaajalle.  
Kurssien ajankohdat ovat erilaiset kuin aikuislinjalla, koska päivälukiossa on 5-jaksojärjestelmä, ja 
ensimmäinen jakso alkaa viimeistään elokuun puolivälissä. Vastaavalla kurssilla saattaa olla eri numero 
päivälukiossa – vertaa sisältö. Kurssit pidetään useimmiten klo 8-16 ja opetusta on myös perjantaisin. 
Kurssit ovat kymmenen tuntia pidempiä (38 t) kuin aikuislinjalla (28 t). Kursseista saa erillisen selosteen 
esimerkiksi opinto-ohjaajalta.  
Myös muista lukioista ja aikuislukioista voi em. periaattein ottaa etä- tai lähiopetuksena kursseja ja liittää ne 
Kaarinan lukion aikuislinjan oppimäärään. Kysy tarkemmin kansliasta ja opinto-ohjaajalta.  



Länsi-Suomen etäopetusverkon (lse:n) verkkokurssit 

Verkkoon kuuluvat aikuis- ja iltalukiot seuraavilta paikkakunnilta: Jyväskylä, Kaarina, Kokkola, Pirkanmaa, 
Tampere, Turku, Vaasa, Valkeakoski. 
Länsi-Suomen läänin aikuislukioiden verkkokursseista saa tarkemman ohjelman kansliasta. 
Kursseille ilmoittaudutaan suoraan ao. kurssin pitäjälle (Kaarinassa UE05, UE07 ja PS07 
marko.lindberg@lieto.fi). 
 
Suoritusaika 
Kurssi on suoritettava sen lukuvuoden aikana, jona ilmoittautuu kurssille. Kokeen suorituspäiviä on 
lukuvuoden aikana vähintään kaksi opettajan määrääminä aikoina. Erillisiä uusintakuulusteluita ei järjestetä.  
 
Ilmoittautuminen 
Kursseille ilmoittaudutaan suoraan ao. kurssin pitäjälle. Ennen tätä on koululta saatava 
ilmoittautumislomakkeeseen sitoumus kurssin suorittamiseen (ei tarvita pääkoulussaan opiskelevalta), jos 
kurssi on opiskelijalle maksuton (ns. varsinaisen opiskelijan status). Ilmoittautua voi koska tahansa sinä 
aikana, kun kurssi on tarjolla.  
 
Maksut 

● Tutkintoon tähtääville opiskelijoille em. kurssit ovat maksuttomat lukuun ottamatta materiaali- ja 
oppikirjahankintoja, nettiyhteyksiä ym.  

● Länsi-Suomen etäopetusverkon oppilaitosten aineopiskelijoilta peritään kurssin tarjoavan koulun 
määräämä aineopiskelumaksu.  

● Muille kurssit maksavat 100 euroa / kurssi.  
 

Opiskelija toimittaa itse Kaarinan lukion aikuislinjan ulkopuolella suoritetuista kursseista todistukset 
kansliaan.  
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Kaarinan lukion aikuislinjan opetussuunnitelman kurssit  

Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9      

Suomi toisena kielenä alkeet S02   1 2 3 4 5 6         

Suomi toisena kielenä S2   1 2 3 4 5 6 7 8 9      

A-englanti ENA 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

A-ruotsi RUA  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9      

B1-ruotsi RUB1  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9      

Matematiikka yhteinen MAY  0 1              

Matematiikka lyhyt MAB    2 3 4 5 6 7 8 9      

Matematiikka pitkä MAA    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Biologia BI   1 2 3 4 5          

Maantiede GE   1 2 3 4           

Fysiikka FY   1 2 3 4 5 6 7 8       

Kemia KE   1 2 3 4 5 6         

Uskonto UE   1 2 3 4 5 6 7        

Elämänkatsomustieto ET   1 2 3 4 5 6         

Filosofia FI   1 2 3 4           

Historia HI   1 2 3 4 5 6         

Yhteiskuntaoppi YH   1 2 3 4           

Psykologia PS   1 2 3 4 5 6 7        

Teemaopinnot TO   1              

Terveystieto TE   1 2 3            

Tietotekniikka AT   1              

Koko lukiota suorittavien pakolliset kurssit on lihavoitu, koko oppimäärä 44 kurssia. 

Nollakurssit/0-kurssit kertaavat peruskoulun oppimäärää. Tummennetut kurssit ovat koulukohtaisesti 

syventäviä ja valmentavat ylioppilaskokeisiin. 

Luonnontieteiden opintoja (FY,KE,BI,GE) tulee suorittaa jokaista vähintään yksi kurssi ja yhteensä vähintään 

viisi kurssia. 
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