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SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS
Tavoitteet
Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen yleiset tavoitteet liittyvät opiskelijan
vuorovaikutusosaamiseen, tekstien tulkitsemisen taitoihin, tekstien tuottamisen taitoihin
sekä kieli- ja kulttuuritietoisuuden kehittymiseen. Oppiaineen erityisenä tehtävänä on
syventää opiskelijan suomen kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta sekä
monilukutaitoa, vuorovaikutustaitoja ja mediataitoja. Opiskeluun kuuluu kokonaisteosten
lukeminen ja laajojen tekstien kirjoittaminen. Pakollisten opintojen aikana luetaan
vähintään kahdeksan kokonaisteosta, joista vähintään yksi on tietokirja.
Suoritusohjeet
Opinnot suoritetaan seuraavassa järjestyksessä: Ensimmäisen vuosikurssin aikana
opiskellaan pakolliset opintojaksot ÄI01, ÄI02 sekä ÄI03. Toisen vuosikurssin aikana
opiskellaan pakolliset opintojaksot ÄI04 ja ÄI06 sekä valinnainen valtakunnallinen
opintojakso ÄI07. Kolmantena vuotena vuorossa ovat pakolliset opintojaksot ÄI05 sekä
valinnaiset valtakunnalliset opintojaksot ÄI08 sekä ÄI09. Valtakunnalliset valinnaiset
opintojaksot ÄI08 ja ÄI09 valmentavat ylioppilaskirjoituksiin, joten ne kannattaa suorittaa
juuri ennen ylioppilaskirjoituksia. Jalasjärven lukion koulukohtaisten opintojaksojen ÄI010 –
ÄI014 suoritusjärjestys on melko vapaa. Sisältökuvauksen yhteydessä mainitaan, jos
opintojakso soveltuu itsenäisesti opiskeltavaksi.
Arviointi
Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot (ÄI01 – ÄI09) arvioidaan
numeroarvosanoin (4 - 10). Koulukohtaiset opintojaksot (ÄI010 – ÄI014) arvioidaan
merkinnällä suoritettu/hylätty. Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää opintojaksoon
sisältyvien tehtävien tekemistä ja aktiivista osallistumista.

PAKOLLISET OPINNOT
O-ÄI01 Tekstin tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)
Opintojaksossa keskitytään monimuotoisten tekstien ominaisuuksiin ja rakenteisiin sekä
kirjoitusprosessin vaiheisiin. Lisäksi harjoitellaan toisten tekstien pohjalta kirjoittamista,
kuten referointia ja kommentointia. Opintojaksossa opiskellaan myös kielen- ja
tekstinhuoltoa.
O-ÄI02 Kieli- ja tekstitietoisuus ja vuorovaikutus 1 (2 op)
Opintojaksossa perehdytään erilaisiin kielikäsityksiin ja kielipolitiikkaan sekä kielenohjailun
periaatteisiin. Monilukutaidon, laajan tekstikäsityksen sekä tekstilajin käsitykset tulevat
tutuiksi. Lisäksi opiskelija pohtii omaa viestijäkuvaansa ja kehittää erityisesti
ryhmäviestintätaitojaan. Myös vuorovaikutustilanteiden analysointia ja nonverbaalisen
viestinnän ilmiöitä opiskellaan.
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O-ÄI03 Kirjallisuus 1 (2 op)
Opintojaksossa perehdytään kirjallisuuden lajeihin, lukemisen tapoihin ja
kertomuksellisuuteen erilaisissa teksteissä. Kirjallisuutta käsitellään analysoiden ja
elämyksellisesti.
O-ÄI04 Tekstien tulkinta 1 (2 op)
Opintojaksossa keskitytään medialukutaidon kehittämiseen ja vaikuttamisen keinojen
opiskeluun. Opiskeltavia asioita ovat muun muassa median rooli yhteiskunnallisena
vaikuttajana, mediaetiikka, lähdekritiikki sekä tekijänoikeudet.
O-ÄI05 Kirjoittaminen 1 ja vuorovaikutus 2 (2 op)
Tässä opintojaksossa syvennetään kirjoitusprosessin hallinnan taitoja, harjoitellaan
palautteen antamista ja vastaanottamista, opiskellaan tekstien pohjalta kirjoittamista sekä
kielen - ja tekstinhuoltoa. Lisäksi haetaan omaa ilmaisutapaa sanataideharjoituksin.
Opintojaksossa harjaannutetaan myös esiintymistaitoja, pohditaan esiintymisrohkeutta ja jännitystä, syvennetään kykyä analysoida ja arvioida puhetta ja audiovisuaalista viestintää
sekä opiskellaan vuorovaikutustaitoja ja -etiikkaa eri viestintäkanavissa, kuten
sosiaalisessa mediassa.
O-ÄI06 Kirjallisuus 2 (2 op)
Opintojaksossa tarkastellaan kaunokirjallisuutta osana erilaisia konteksteja ja luetaan
tekstejä eri näkökulmista. Suomen kirjallisuutta tarkastellaan osana maailmankirjallisuutta.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-ÄI07 Vuorovaikutus 3 (2 op)
Tässä opintojaksossa syvennetään pakollisissa opintojaksoissa opittuja
vuorovaikutukseen liittyviä tietoja ja taitoja. Sisältö painottuu jatko-opinnoissa ja
työelämässä tarvittavien vuorovaikutustaitojen opiskeluun.
O-ÄI08 Kirjoittaminen 2 (2 op)
Opintojaksossa syvennetään omaäänisen pohtivan tai kantaa ottavan tekstin laatimista
aineistojen pohjalta ja harjoitellaan kirjoitusprosessin eri vaiheita sekä kerrataan kielen- ja
tekstinhuoltoa. Opintojakso valmentaa äidinkielen kirjoitustaidon ylioppilaskokeeseen.
O-ÄI09 Tekstien tulkinta 2 (2 op)
Opintojaksossa syvennetään monimuotoisten asia- ja mediatekstien sekä fiktiivisten
tekstien analyysia ja tulkintaa sekä oman perustellun tulkinnan esittämistä
tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. Opintojakso valmentaa äidinkielen lukutaidon
ylioppilaskokeeseen.

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O-ÄI010 Luova kirjoittaminen (2 op)
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Opintojaksossa keskitytään fiktiivisten tekstin tekemiseen. Rohkea luovuuden ja
mielikuvituksen käyttö on suotavaa. Tehdään novelleja, runoja ja monia muita harjoituksia.
Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti.
O-ÄI011 Tieteellinen kirjoittaminen (2 op)
Opiskelija harjoittelee tässä opintojaksossa jatko-opinnoissa tarvittavia tieteellisen
kirjoittamisen taitoja. Lisäksi harjoitellaan muun muassa lähdekriittisyyttä. Yliopistojen ja
korkeakoulujen tarjoamien niin sanottujen kurkistuskurssien harjoituksia voi yhdistää tähän
opintojaksoon. Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti.
O-ÄI012 Ilmaise itseäsi (2 op)
Tässä ilmaisutaidon opintojaksossa opiskelija pyrkii löytämään uusia ilmaisullisia puolia
itsestään ja kehittämään niitä. Samalla pyritään lisäämään esiintymisrohkeutta.
Monipuoliset ja hauskat harjoitukset kuuluvat opintojakson sisältöön.
O-ÄI013 Näytellään! (2 op)
Tämä opintojakso on jatkoa opintojaksolle ÄI012. Opintojakson keskeinen tavoite on
tutustua draaman tekemiseen. Opintojakson aikana valmistetaan yhdessä suunniteltu
esitys, kuten elokuva.
O-ÄI14 Kirjallisuusdiplomi (2 op)
Kirjallisuusdiplomi on laadittu yhteistyössä Jalasjärven, Kurikan ja Jurvan lukioiden
kanssa. Diplomin suorittaja lukee opettajan laatimalta listalta 16 teosta (suositus
kahdeksan kotimaista ja kahdeksan ulkomaista). Lukemisen jälkeen teos tentitään
suullisesti erikseen sovittavana ajankohtana. Diplomin voi suorittaa oman aikataulun
mukaisesti 1 - 3 vuodessa. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti.

ENGLANTI (A1-kieli)
Tavoitteet
Englannin moduulien tavoitteet on luettavissa Jalasjärven lukion opetussuunnitelmasta.
Moduulit 1 ja 2 ovat yksi opintojakso. Muuten englannissa moduuli = opintojakso.
Suoritusjärjestys
Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot (opintojaksot 2-8) suositellaan
suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Englannin opintoihin valmentava opintojakso ENA01
suoritetaan joko ennen pakollista opintojaksoa ENA02 tai sen kanssa yhtä aikaa samassa
periodissa. Koulukohtaisista opintojaksoista ENA011 on tarkoitettu suoritettavaksi toisena
opiskeluvuotena ja ylioppilaskirjoituksiin valmentavat ENA09 ja ENA010 sinä vuonna, kun
kirjoittaa englannin eli useimmilla opiskelijoilla kolmantena opiskeluvuotena.
Itsenäinen opiskelu
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Englannin opintojaksot 2 – 7, 9 ja 10 on mahdollista suorittaa itsenäisesti opiskellen, jos
opiskelijan kielitaito on riittävä ja itsenäiselle opiskelulle on hyvä syy. Opintojaksoja 2-7 ei
kuitenkaan suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Suulliset opintojaksot 8 ja 11 on
mahdollista suorittaa ainoastaan osallistumalla opetukseen.
Arviointi
Pakolliset opinnot (opintojaksot 2-6) ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot (7-8) arvioidaan
numerolla 4 -10. Englannin moduulit 1 ja 2 on yhdistetty yhdeksi opintojaksoksi ENA02,
josta tulee vain yksi arvosana. Jokaisen opintojakson alussa käydään läpi
arviointiperusteet, mutta kaikissa opintojaksoissa kokeiden ja muiden arvioitavien töiden
lisäksi arviointiin kuuluu myös jatkuva tuntityöskentelyn arviointi. Koulukohtaiset opinnot
ENA01, ENA09, ENA010 ja ENA011 arvioidaan suoritettu / hylätty -merkinnällä.
Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja annettujen tehtävien
suorittamista.

KOULUKOHTAINEN VALINNAINEN OPINTOJAKSO
O-ENA01 Englannin opintoihin valmentava tukiopintojakso (1 op)

Tässä opintojaksossa kerrataan yläkoulussa opittuja kielioppiasioita ja sanastoa.
Opintojakson tarkoituksena on helpottaa siirtymistä yläkoulusta lukioon ja valmistaa
opiskelijaa lukion ensimmäisiä pakollisia englannin opintojaksoja varten. Opintojaksosta ei
ole koetta. Opintojaksolle osallistuvat lukio-opintojen alussa kaikki, joiden
peruskoulun päättötodistuksen arvosana on 7 tai sitä alempi.
PAKOLLISET OPINNOT
O-ENA02 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen ja Englanti globaalina kielenä
(4 op)
Moduulit ENA1 ja ENA2 on yhdistetty yhdeksi kahden periodin aikana suoritettavaksi
neljän pisteen opintojaksoksi. Tämä tarkoittaa, että tästä opintokokonaisuudesta annetaan
vain yksi arvosana. Opintojakson aikana aloitetaan henkilökohtaisen kieliprofiilin
laatiminen ja laaditaan tavoitteet omalle kieltenopiskelulle. Tavoitteena on rohkaistua
käyttämään kieltä ja kehittämään omia opiskelutaitoja ja luoda kokonaiskuva englannin
kielestä maailmassa.
O-ENA03 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op)
Opintojaksossa syvennetään kulttuurista ymmärrystä ja tarkastellaan kielten ja kulttuurien
moninaisuutta sekä arvoja ja merkityksiä, jotka välittyvät kulttuurin kautta yksilölle ja
yhteisölle. Taiteiden merkitystä tarkastellaan niiden vaikuttavuuden kautta. Opintoihin
voidaan sisällyttää laajahko luovan ilmaisun tuotos.
O-ENA04 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op)
Opintojakson pyrkimyksenä on kehittää ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriittisiä
luku- ja tiedonhankintataitoja sekä niihin pohjautuvia soveltamisen ja tuottamisen taitoja.
Opintojaksossa tarkastellaan osallisuuden, aktiivisen toimijuuden ja demokratian
rakentumista englannin kielellä kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti
monimuotoisessa maailmassa.
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O-ENA05 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)
Opintojakson aikana syvennetään opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen
luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, ja vahvistetaan hänen tekstin tulkitsemisen ja
tuottamisen taitojaan. Tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä
ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.
O-ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)
Opintojaksossa syvennetään opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja
sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Lisäksi pohditaan jatko-opinto- ja
urasuunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)
Opintojakson tehtävänä on valmistaa opiskelijaa maailmankansalaiseksi, jolla on tietoa,
taitoa ja tahtoa osallistua globaaleista ympäristökysymyksistä käytäviin keskusteluihin.
Näkökulmia tarkastellaan opiskelijan omasta elinpiiristä käsin, mutta opintojaksossa
tutustutaan myös kansainvälisten organisaatioiden tapoihin käsitellä kestävään
elämäntapaan liittyviä kysymyksiä.
O-ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)
Opintojakson tehtävänä on harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa, jota
tarvitaan kansainväliseen toimijuuteen, sekä tarjota opiskelijalle jatkuvan oppimisen
välineitä oman suullisen kielitaidon kehittämiseksi. Tehtävänä on myös vahvistaa
neuvottelemisen taitoja sekä toisen arvostamista ja huomioon ottamista. Opintojaksoon
sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen
mukaisten näyttöjen suorittaminen.

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O-ENA09 Laajenna sanavarastoasi, kehitä kirjoitustaitoasi / Expand your
vocabulary, develop your writing skills (2 op)
Opintojakson tavoitteena on parantaa kielitaitoa laajentamalla ja kertaamalla moduulien 17 teemojen sanastoa ja harjoittelemalla ainekirjoitusta. Keskitymme tekstin
ymmärtämistehtäviin, sanastoa laajentaviin tehtäviin ja harjoittelemme kuullun
ymmärtämistä. Käymme läpi edellisvuosien yo-tehtäviä ja muita yo-tasoisia tehtäviä ja
luemme autenttisia artikkeleita. Tässä opintojaksossa pääpaino on selkeästi sanaston
laajentamisessa ja valmistautumisessa yo-kirjoituksiin.
O-ENA10 On your marks, get set, go – valmiina ylioppilaskirjoituksiin? (2 op)
Kieliopin kertaus ylioppilaskirjoituksia varten. Kertaamme kieliopin pääkohdat, teemme yokuunteluita, harjoittelemme edellisvuosien kirjallisia yo-tehtäviä ja kirjoitamme aineita.
Pääpaino kuitenkin selkeästi kieliopissa.
O-ENA11 Open up – suullisen kielitaidon opintojakso (2 op)
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Suullisen kielitaidon opintojaksossa on tilaisuus harjoitella englannin puhumista ja saada rohkeutta
puhua englantia. Opintojakso aloitetaan helpoilla tilannetehtävillä siirtyen vähitellen vaikeampiin
tehtäviin opintojakson edetessä. Työskentely tapahtuu pääasiassa erilaisissa pari- ja
ryhmäkoostumuksissa. Tämän opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista
tunneilla. Tämä opintojakso on tarkoitettu lähinnä toisen vuoden opiskelijoille.

RUOTSI (B1-kieli)
Tavoitteet
Jalasjärven lukion opetussuunnitelmasta on nähtävissä ruotsin opintojaksojen tavoitteet.
Suoritusjärjestys
Pakolliset ja valtakunnalliset opinnot (opintojaksot RUB02-RUB07) suoritetaan
numerojärjestyksessä. Ruotsin opintoihin valmentava opintojakso RUB01 suoritetaan joko
ennen ensimmäistä ruotsin opintojaksoa tai sen kanssa samanaikaisesti samassa
jaksossa. Valtakunnallisista valinnaisista opinnoista opintojaksot RUB06 (suullinen kurssi)
voidaan suorittaa toisena tai kolmantena vuotena ja RUB07 mieluiten yo-kirjoitusvuotena.
Koulukohtaisista opinnoista opintojaksot RUB08 ja RUB09 suoritetaan yleensä sinä
vuonna, kun kirjoittaa ruotsin eli useimmilla kolmantena opiskeluvuotena.
Itsenäinen opiskelu
Ruotsin opintojaksoja RUB02-RUB05 ei suositella opiskeltavaksi itsenäisesti ilman
erityistä syytä. Opintojaksoja RUB01 ja RUB06 ei ole mahdollista suorittaa itsenäisesti.
Valtakunnallinen valinnaisista opinnoista opintojakso RUB07 sekä koulukohtaisista
opinnoista opintojaksot RUB08 ja RUB09 on mahdollista suorittaa itsenäisesti opiskellen,
jos kielitaito on riittävä ja kurssi ei esim. sovi omaan lukujärjestykseen.
Arviointi
Valtakunnalliset pakolliset opintojaksot RUB02-RUB05 ja valtakunnalliset valinnaiset
opintojaksot RUB06-RUB07) arvioidaan omien tavoitteidensa mukaan toisistaan
riippumatta asteikolla 4-10. Moduulit RUB11 (1op) ja RUB12 (3 op) on yhdistetty yhdeksi
opintojaksoksi RUB02 (4 op), josta tulee vain yksi arvosana. Koulukohtaisista
opintojaksoista RUB01, RUB08 ja RUB09 arvioidaan merkinnällä S/H eli suoritettu tai
hylätty. Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää aktiivista osallistumista sekä annettujen
tehtävien suorittamista. Jokaisen opintojakson alussa käydään läpi arviointiperusteet.
Kokeiden sekä muiden töiden lisäksi arvioidaan myös jatkuvaa tuntityöskentelyä.

KOULUKOHTAINEN VALINNAINEN OPINTOJAKSO
RUB01 Ruotsin opintoihin valmentava opintojakso 1 op.
Tällä opintojaksolla kerrataan yläkoulussa opittuja kielioppiasioita ja sanastoa. Koetta ei
ole eikä erillistä oppikirjaa tarvita. Opintojaksolle osallistuvat lukio-opintojen alussa kaikki,
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joiden peruskoulun päättötodistuksen ruotsin arvosana on 7 tai sitä alempi. Tavoitteena
on helpottaa siirtymistä yläkoulusta

PAKOLLISET OPINNOT
O-RUB02 Opiskelutaidot ja -kieli-identiteetin rakentaminen RUB11 (1 op) +
Ruotsin kieli arjessani RUB12 (3 op) (4 op)
Moduulit RUB11 ja RUB12 on yhdistetty yhdeksi kahden jakson aikana suoritettavaksi
neljän opintopisteen opintojaksoksi. Tämä tarkoittaa, että tästä opintokokonaisuudesta
annetaan vain yksi arvosana. Opintojakson aikana aloitetaan henkilökohtaisen kieliprofiilin
laatiminen ja sen yhteydessä laaditaan tavoitteet omalle kielenopiskelulle.
O-RUB03 Kulttuuri ja mediat (2 op)
Opintojakson tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien
tulkitsemis- ja tuottamistaitoa. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin
kulttuuri-ilmiöihin.
O-RUB04 Ympäristömme (2 op )
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa tulkita erilaisia tekstejä, jotka käsittelevät
maailman erilaisia elinympäristöjä, kulttuureja ja yhteiskuntia sekä harjoittaa erityisesti
kirjallisia tekstintuottamistaitojaan.
O-RUB05 Opiskelu- ja työelämä (2 op)
Opintojakson keskeisenä teemana on jatko-opinnot ja tulevaisuuden suunnitelmat sekä
pohjoismainen ja kansainvälinen yhteistyö.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-RUB06 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)
Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan taitoa tuottaa ruotsin kieltä suullisesti,
ymmärtää puhuttua ruotsin kieltä ja rakentaa dialogia. Opintojaksoon sisältyy
Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaan
näyttöjen suorittaminen.
O-RUB07 Kestävä elämäntapa (2 op)
Opintojakson pyrkimyksenä on syventää oppimäärän pakollisten opintojaksojen teemojen
käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän
elämäntavan näkökulmasta.

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O-RUB08 Öka ditt ordförråd – laajenna sanavarastoasi (2 op)
Pääpaino on sanaston laajentamisessa. Aiemmin opittua sanastoa kerrataan, perehdytään
erilaisiin teksteihin ja harjoitellaan kirjallista ilmaisua. Tavoitteena on lisätä opiskelijan
valmiutta osallistua ruotsin yo-kirjoituksiin.
O-RUB09 Inför studentexamen; yo-kirjoituksiin valmennusta (2op)
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Tällä opintojaksolla kerrataan kieliopin pääkohdat, kuunnellaan yo-kuunteluja, tehdään yotekstejä ja -rakenteita sekä kirjoitetaan kirjoitelmia. Tavoitteena on lisätä opiskelijan
valmiutta osallistua ruotsin yo-kirjoituksiin.

SAKSA B2-kieli (peruskoulun yläkoulussa alkanut
kieli)
Tavoitteet
Jalasjärven lukion opetussuunnitelmasta on nähtävissä saksan opintojaksojen tavoitteet.
Suoritusjärjestys
Opintojaksot SAB21-SAB28 suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.
Koulukohtaisista opinnoista SAB29 suoritetaan yleensä samana lukuvuotena, kun kirjoittaa
saksan.
Itsenäinen opiskelu
Opintojaksojen itsenäistä opiskelua ei suositella ilman perusteltua syytä.
Arviointi
Kaikki valtakunnalliset valinnaiset opinnot (SAB21-SAB28) arvioidaan numeroin 4-10.
Koulukohtainen opintojakso SAB29 (yo-kirjoituksiin valmentava opintojakso) arvioidaan
merkinnällä S/H eli suoritettu/hylätty. Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää aktiivista
osallistumista sekä annettujen tehtävien suorittamista. Jokaisen opintojakson alussa
käydään läpi arviointiperusteet. Kokeiden sekä muiden töiden lisäksi arvioidaan myös
jatkuvaa tuntityöskentelyä.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-SAB21 Perustason alkeet 3 (2 op)
Tarkoitus on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys perustason
alkuvaiheesta ja edistymisestä kohdekielen opinnoissa. Keskeisiä sisältöjä ovat mm.
sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, vapaa-ajan vietto ja harrastukset sekä koulu.
O-SAB22 Perustaso 1 (2 op)
Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Keskeisiä
sisältöjä ovat Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta sekä arjen tavat ja traditiot
sekä kulttuurierojen vertailua.
O-SAB23 Perustaso 2 (2 op)
Opintojakson tehtävänä on tarjota opiskelijalle välineitä ilmaista kohdekielellä
tuntemuksiaan ja mielipiteitään. Keskeisiä sisältöjä ovat hyvinvointi ja terveys sekä eri
elämänvaiheet.
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O-SAB24 Perustaso 3 (2 op)
Opintojakson tehtävänä on ohjata opiskelijaa kielialueen kulttuurisesti ja historiallisesti
keskeisten aiheiden pariin. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. eri kulttuuriaiheet kieli- ja
kulttuurialueelta.
O-SAB25 Perustaso 4 (2 op)
Opintojakson pyrkimyksenä on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa kielenkäyttäjänä
tarjoamalla mahdollisuuksia pohtia ja harjoitella kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja
työelämään liittyvissä tilanteissa. Keskeisiin sisältöihin kuuluvat koulu, opiskelu, työelämä
sekä tulevaisuudensuunnitelmat.
O-SAB26 Perustaso 5 (2 op)
Opintojakson tehtävänä on rohkaista opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan oman
kielitaitonsa mukaisesti eri tasoisia ja pituisia tekstejä. Keskeisenä sisältönä mm.
kohdekieliset mediat.
O-SAB27 Perustason jatko 1 (2 op)
Opintojakson tarkoitus on auttaa opiskelijaa vahvistamaan perustason tekstin tulkinta- ja
tuottamistaitoja. Keskeisiin sisältöihin kuuluvat mm. erilaiset asuinympäristöt ja kestävä
elämäntapa.
O-SAB28 Perustason jatko 2 ( 2 op)
Opintojakson tehtävänä on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys
perustason kielitaidosta. Keskeisenä sisältönä mm. kansainvälinen osaaminen ja
yhteistyö.

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
SAB29 Ylioppilaskirjoituksiin valmentava opintojakso (2 op)
Tällä opintojaksolla kerrataan kieliopin pääkohdat, syvennetään sanastoa, harjoitellaan
kirjoitelmien laatimista ja kuunteluja tulevia yo-kirjoituksia varten.
Tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiutta osallistua saksan yo-kirjoituksiin.

SAKSA B3-kieli (lukiossa alkanut kieli)
B3-kielen opiskelu aloitetaan lukiossa. Kahden ensimmäisen opintojakson opiskelun
jälkeen ryhmä yhdistetään B2-kielen opintojaksoihin SAB21-SAB28.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-SAB31 Perustason alkeet 1 (2 op)
Opintojakson tehtävänä on motivoida pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kielenopiskeluun
sekä vahvistaa opiskelijan mielenkiintoa uutta kieltä ja kulttuureja kohtaan. Keskeisinä
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sisältöinä ovat mm. rutiininomaiset viestintätilanteet ja tavallisimmat kohteliaisuuteen
liittyvät ilmaukset.
O-SAB32 Perustason alkeet 2 (2 op)
Opintojakson pyrkimys on rohkaista opiskelijaa käyttämään vähäistäkin kielitaitoa
vuorovaikutustilanteissa. Keskeisiin sisältöihin kuuluu mm. oman lähipiirin ja arjen kuvailu
sekä tavanomaiset asiointitilanteet.

LUKIOSSA ALKAVA OPPIMÄÄRÄ B3-kieli
Espanja, Ranska ja Venäjä
O-VK31 Perustason alkeet 1
 rutiininomaiset viestintätilanteet
 keskeisimmät viestintästrategiat
 tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset
O-VK32 Perustason alkeet 2
 oman lähipiirin ja arjen kuvailu
 sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa
 tavanomaiset asiointitilanteet
O-VK33 Perustason alkeet 3
 sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
 vapaa-ajan vietto ja harrastukset
 koulu
O-VK34 Perustaso 1
 kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
 Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
 arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua

O-VK35 Perustaso 2
 hyvinvointi ja terveys
 eri elämänvaiheet
O-VK36 Perustaso 3
 eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
 ajankohtaiset kulttuuriaiheet
 luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella
O-VK37 Perustaso 4
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opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
tulevaisuudensuunnitelmat

O-VK38 Perustaso 5
 ajankohtaiset aiheet
 kohdekieliset mediat
 lähdekritiikki

MATEMATIIKKA
Tavoitteet
Matematiikan tavoitteena on ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä
tietoa. Opinnoissa tutustutaan matemaattisiin malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja
rakenteisiin käyttämällä sekä puhuttua että kirjoitettua matematiikan kieltä. Kysymykset,
oletukset ja päätelmät opitaan suorittamaan sekä kuvia, piirroksia ja perinteisiä
laskumenetelmiä käyttäen että tietokoneavusteisesti erilaisten ohjelmistojen ja
mallintamisvälineiden avulla.
Oppimäärän vaihtaminen
Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi
seuraavasti:
MAA2 ->MAB2, MAA3->MAB3, MAA6->MAB8, MAA8->MAB5.
Muut pitkän matematiikan mukaiset opintojaksot voivat olla lyhyen matematiikan paikallisia
opintojaksoja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää, hänelle
tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä
lyhyemmästä pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä
yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.
Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän opintojaksoja oppimäärää vaihtamatta.
Tällöin kyseiset opinnot voidaan lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen
oppimäärän paikallisiksi opinnoiksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

Matematiikan yhteinen pakollinen opintojakso
O-MAY01 Luvut ja yhtälöt (2 op)
Tavoitteet
Opintojen tavoitteena on, että opiskelija
 kertaa prosenttilaskennan periaatteet
 osaa käyttää verrannollisuutta ongelmanratkaisussa
 syventää murtolukujen laskutoimitusten osaamistaan
 kertaa potenssin laskusäännöt
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vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä
ymmärtää yhtälön ja yhtälöparin ratkaisemisen periaatteet
oppii käyttämään ohjelmistoja funktion kuvaajan piirtämisessä, havainnoinnissa ja
yhtälöiden ratkaisemisessa.

Arviointi
Kurssin arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja kirjallisiin kokeisiin (yksi tai useampi).
Pakollinen kurssi arvostellaan numeroin 4-10.

MATEMATIIKKA PITKÄ OPPIMÄÄRÄ
Tavoitteet
Pitkän matematiikan opetuksen tehtävä on tarjota opiskelijoille mahdollisuudet hankkia
sellaiset tiedot ja taidot, joita tarvitaan matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan
ammatillisissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän matematiikan opiskelun tavoitteena
Jalasjärven lukiossa on, että opiskelija tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn ja osaa käyttää
ja soveltaa matematiikkaa ongelmien ratkaisemiseen. Opiskelija harjaannutetaan
käyttämään tietokoneohjelmistoja matematiikan oppimisen ja tutkimisen sekä
ongelmanratkaisun apuvälineinä. Matematiikan opiskelussa hyödynnetään muun muassa
dynaamisen matematiikan ohjelmistoja, symbolisen laskennan ohjelmistoja, tilastoohjelmistoja, taulukkolaskentaa, tekstinkäsittelyä sekä mahdollisuuksien mukaan
digitaalisia tiedonlähteitä. (teknisiä apuvälineitä)
Suoritusohjeet
Pakolliset opintojaksot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Kertauksen
opintojakso MAA14 suositellaan suoritettavaksi pakollisten opintojaksojen jälkeen.
Pakollisten (1-9) itsenäinen opiskelu ei ole mahdollista.
Arviointi
Pakollisten ja syventävien opintojaksojen arvostelu perustuu kirjallisiin kokeisiin ja
jatkuvaan näyttöön ja annetaan numeroarvosteluna 4 – 10 paitsi opintojaksolla MAA013
Matematiikan ohjelmistot on arviointitapa suoritettu/hylätty.
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota laskutaitoon, menetelmien ja teknisten apuvälineiden
valintaan ja käyttöön sekä päätelmien täsmälliseen ja johdonmukaiseen perustelemiseen.

PAKOLLISET OPINNOT
O-MAA02 Funktiot ja yhtälöt 1 (3 op)
Tavoitteet
Opintojaksossa tutustutaan polynomi- ja rationaalifunktioiden sekä juurifunktioiden
ominaisuuksiin ja niiden käyttöön ilmiöiden kuvaamisessa ja ongelmanratkaisussa.
Opitaan sieventämään lausekkeita sekä jakamaan polynomeja tekijöihin
13

Ratkaistaan jaksoon kuuluvia yhtälöitä ja epäyhtälöitä graafisesti ja symbolisesti.
Harjoitellaan sähköistä vastaamista.
Keskeiset sisällöt
Polynomifunktio ja -yhtälö sekä polynomiepäyhtälö.
Toisen ja kolmannen asteen polynomifunktion sekä potenssifunktion kuvaajan tyypilliset
piirteet.
Juuriyhtälön ratkaiseminen ja saadun ratkaisun arvioiminen.
O-MAA03 Geometria (2 op)
Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tutkimaan kuvioiden ominaisuuksia ja
säännönmukaisuuksia dynaamisen geometrian ohjelmalla sekä oppii piirtämään
mallikuvan ja tarkistamaan laskemalla saadun ratkaisun.
Opitaan ratkaisemaan ongelman konstruoimalla kuvion tai kappaleen ja määrittämällä
kulman, pituuden, pinta-alan tai muun mitan hyödyntämällä ohjelmistoa
Keskeiset sisällöt
Suorakulmainen kolmio ja muut monikulmiot, kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus,
ympyrä, avaruusgeometria
O-MAA04 Analyyttinen geometria ja vektorit (3 op)
Tavoitteet
Opintojaksossa perehdytään geometriaan tasokoordinaatistossa. Analyyttisen geometrian
menetelmät luovat yhteyden geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille, kun
geometrinen muoto (pistejoukko) ilmaistaan yhtälönä. Opiskelija ymmärtää
vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin sekä oppii ratkaisemaan
itseisarvoyhtälön graafisesti ja symbolisesti sekä havainnoimaan, miten käyrät y = f(x) ja y
= |f(x)| liittyvät toisiinsa
Keskeiset sisällöt
Käyrän yhtälö, itseisarvo, vektorit
O-MAA05 Funktiot ja yhtälöt 2 (2 op)
Tavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu ilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen sini- ja
kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden avulla. Opiskelija oppii
ratkaisemaan opintojakson piiriin kuuluvia yhtälöitä sekä esittää trigonometristen
yhtälöiden ratkaisussa esiintyvän jaksollisuuden.
Keskeiset sisällöt
Trigonometriset -, eksponentti- ja logaritmifunktiot
O-MAA06 Derivaatta (3 op)
Tavoitteet
Keskeisenä päämääränä on ohjata opiskelija sisäistämään derivaatan käsite funktion
muutosnopeuden mittana, hahmottamaan funktion ja sen derivaattafunktion välinen yhteys
sekä harjaannuttaa opiskelija käyttämään derivaattaa monipuolisesti funktioiden
tutkimisessa sekä ääriarvo-ongelmien ratkaisemisessa.
Opiskelija oppii käyttämään ohjelmistoja raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan
tutkimisessa sovellusten yhteydessä
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Keskeiset sisällöt
Raja-arvo ja jatkuvuus, derivaatta, funktion kulku sekä ääriarvosovellukset
O-MAA07 Integraalilaskenta (2 op)
Tavoitteet
Keskeisenä päämääränä on, että opiskelija sisäistää integraalilaskennan peruskäsitteet:
integraalifunktion ja määrätyn integraalin, ja ymmärtää niiden välisen yhteyden sekä
tutustuu joihinkin integraalilaskennan sovelluksiin. Opiskelija osaa määrittää pinta-aloja ja
tilavuuksia määrätyn integraalin avulla
Keskeiset sisällöt
Integroimistekniikat, määrätty integraali sekä integraalilaskennan sovellukset
O-MAA08 Tilastot ja todennäköisyys (2 op)
Tavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija - harjaantuu taulukkolaskentaohjelman sujuvaan käyttöön,
mm. soluviittaukset, lajittelu/järjestäminen ja suodatus.
Opiskelija osaa havainnollistaa diskreettiä tilastollista jakaumaa sekä määrittää ja tulkita
jakauman tunnuslukuja.
Keskeiset sisällöt
Tilastot, todennäköisyys, diskreetti todennäköisyysjakauma, keskiluvut, keskihajonta,
korrelaatio ja lineaarinen regressio sekä permutaatiot ja kombinaatiot.
O-MAA09 Talousmatematiikka (1 op)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija oppii hyödyntämään symbolista laskentaa
talousmatematiikan laskuissa, esim. annuiteettilainan yhteydessä sekä hyödyntämään
matemaattisia valmiuksiaan resurssien riittävyyteen, talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen
ja kannattavuuden laskentaan.
Keskeiset sisällöt
Lukujonot, korkolaskenta ja lainat.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-MAA010 3D-geometria (2 op)
Tavoitteet
Täydennetään avaruusgeometrian sekä vektorilaskennan sisältöjä ja tutustutaan xyzavaruuden suoriin, tasoihin ja pintoihin. Moduuli syventää vektorilaskennan tuntemusta ja
opettaa käyttämään vektoreita kolmiulotteisessa avaruudessa.
Keskeiset sisällöt
Vektorit, avaruuskappaleet ja ääriarvosovellukset sekä kahden muuttujan funktio. Piste-ja
ristitulo.
O-MAA011 Algoritmit ja lukuteoria (2 op)
Tavoitteet
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Opitaan käyttämään ohjelmointia apuna, kun tutkitaan lukujen ominaisuuksia ja erilaisia
algoritmeja. Keskeisenä päämääränä on kokonaisuuksien ymmärtäminen ja mielenkiinnon
herättäminen. Opiskelija oppii toteuttamaan yksinkertaisia algoritmeja ohjelmoimalla.
Keskeiset sisällöt
Logiikka, ohjelmointi, vuokaavio, konnektiivit ja totuusarvot. Eukleideen algoritmi,
aritmetiikan peruslause.
O-MAA012 Analyysi ja jatkuva jakauma (2 op)
Tavoitteet
Syvennetään ja laajennetaan analyysiin liittyvien käsitteiden hallintaa ja menetelmiä.
Opiskelija osaa muodostaa ja tutkia aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita,
täydentää integraalilaskennan taitojaan ja perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman
käsitteeseen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa.
Keskeiset sisällöt
Analyysin peruskäsitteet, jatkuvien funktioiden yleiset ominaisuudet, derivoituvien
funktioiden yleiset ominaisuudet, käänteisfunktio, raja-arvot, epäoleellinen integraali ja
jatkuvat jakaumat.

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O-MAA013 Matematiikan ohjelmistot (2op)
Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään erilaisia tvt-välineitä.
Keskeiset sisällöt
Yo-kirjoituksiin valikoituvien ohjelmien käyttö
Arviointi: suoritettu/hylätty
O-MAA014 Lukiomatematiikan kertaus (2op)
Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 kertaa ja vahvistaa opiskeltujen opintojaksojen taitoja
 tutustuu edellisten vuosien yo- ja pääsykoetehtäviin
Keskeiset sisällöt
 lukion opintojaksojen oppimäärän keskeisimpien asioiden kertaus
 yo- ja pääsykoetehtäviin tutustuminen
Kokeena pidetään preliminäärikoe(6t), joka vastaa yo-koetta.

16

LYHYT MATEMATIIKKA MAB
Tavoitteet
Matematiikan lyhyen oppimäärän suorittamisen tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää
matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja yhteiskunnan toiminnan apuvälineenä.
Matematiikkaa opitaan sekä perinteisin matemaattisin keinoin että moderneja teknisiä
välineitä käyttäen. Opintojaksojen aikana opitaan matemaattisia tietoja, taitoja ja
valmiuksia riittävästi jatko-opintojen mahdollistamiseksi.
Suoritusohjeet
Numerointi kertoo pakollisten opintojen (MAY01, MAB02-MAB06) suoritusjärjestyksen.
Myös valinnaiset valtakunnalliset opinnot MAB07 ja MAB08 suoritetaan
numerojärjestyksessä. Paikallinen valinnainen opintojakso MAB09 suoritetaan pakollisten
opintojen jälkeen yhtenä kokonaisuutena tai hajautettuna siten, että asioita olisi
mahdollisimman paljon opeteltuna. Paikallinen valinnainen kertaava opintojakso MAB10
suoritetaan mahdollisimman lähellä ylioppilaskirjoituksia muiden opintojen jälkeen.
Arviointi
Kaikki pakolliset ja valinnaiset valtakunnalliset opintojaksot (MAB01-MAB08) sekä
MAB010 arvioidaan numeroarvosanoin 4-10. MAB09 arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön sekä kirjallisiin kokeisiin sekä muihin erilaisiin
arviointitapoihin.
Itsenäinen suoritus
Matematiikka ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. Mahdollisesta itsenäisestä
suorituksesta neuvotellaan erikseen ainoastaan painavista syistä.

PAKOLLISET OPINNOT
O-MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 harjaantuu käyttämään matematiikkaa ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan
omiin matemaattisiin kykyihinsä
 oppii muodostamaan lausekkeita ja yhtälöitä annettuihin ongelmiin sekä ratkaisemaan
yhtälöitä ja tulkitsemaan saatua ratkaisua
 osaa soveltaa lukujonoja ja niistä muodostettuja summia matemaattisten ongelmien
ratkaisussa
 osaa käyttää ohjelmistoja polynomifunktion tutkimisessa polynomiyhtälöihin ja
polynomifunktioihin liittyvien sovellusten yhteydessä
O-MAB03 Geometria (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista
ominaisuuksista
17





vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan
osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen
osaa käyttää ohjelmistoja kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa sekä geometriaan
liittyvien sovellusten yhteydessä.

O-MAB04 Matemaattisia malleja (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija





näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä
matemaattisilla malleilla
arvioi lineaarisen ja eksponentiaalisen kasvun malleja muun muassa
taulukkolaskentaohjelman avulla ja tekee ennusteita mallien avulla
tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta
osaa käyttää ohjelmistoja mallintamisessa, polynomi- ja eksponenttifunktion
ominaisuuksien tutkimisessa sekä polynomi- ja eksponenttiyhtälöiden ratkaisussa
sovellusten yhteydessä.

O-MAB05 Tilastot ja todennäköisyys (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 harjaantuu käsittelemään, havainnollistamaan ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja
 perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin ja sitä havainnollistaviin malleihin
 osaa käyttää ohjelmistoja digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa,
käsittelyssä ja tutkimisessa sekä havaintoaineiston tunnuslukujen määrittämisessä
ja todennäköisyyslaskennassa.
O-MAB06 Talousmatematiikka (2 op)
Tämä opintojakso sisältää moduulit Talousmatematiikan alkeet ja Talousmatematiikka.
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 hallitsee talousmatematiikan peruskäsitteet ja -taidot
 syventää prosenttilaskennan taitojaan
 oppii kuvaamaan talouselämän asioiden kehittymistä
 osaa käyttää tietolähteitä ja ohjelmistoja laskelmien tekemisessä sovellusten
yhteydessä
 oppii hyödyntämään matemaattisia valmiuksiaan resurssien riittävyyteen, talouden
suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan
 soveltaa lukujonojen kaavoja talouteen liittyvissä matemaattisissa ongelmissa
 oppii sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtää niiden
rajoitukset
 osaa hyödyntää ohjelmistoja laskelmien tekemisessä ja sovellusten yhteydessä.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-MAB07 Matemaattinen analyysi (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin
 ymmärtää derivaatan tulkinnan funktion muutosnopeutena
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osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla
osaa määrittää sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurimman ja pienimmän
arvon
osaa käyttää ohjelmistoja funktion kulun tutkimisessa sekä funktion derivaatan ja
suljetun välin ääriarvojen määrittämisessä sovellusten yhteydessä.

O-MAB08 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 tutustuu normaalijakaumaan matemaattisena mallina
 tutustuu binomijakaumaan matemaattisena mallina
 vahvistaa ja monipuolistaa tilastojen käsittely- ja tutkimustaitojaan ohjelmistojen
avulla
 tietää, kuinka lasketaan tilastollisiin jakaumiin liittyviä tunnuslukuja ja
todennäköisyyksiä, ja osaa määrittää ne ohjelmistojen avulla
 ymmärtää luottamusvälin ja virhemarginaalin käsitteen ja osaa määrittää ne
ohjelmistojen avulla.

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O-MAB09 Laskinohjelmien käyttö (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään erilaisia tvt-välineitä ja
ohjelmia.
O-MAB010 Kerrataan matematiikka (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 kertaa ja vahvistaa opiskeltuja taitoja
 tutustuu edellisten vuosien yo- ja pääsykoetehtäviin

BIOLOGIA
Tavoitteet
Biologian opetuksessa edistetään opiskelijan kykyä tarkastella ilmiöitä biotieteiden
näkökulmasta sekä vahvistetaan ja syvennetään biologian tietoja, taitoja ja osaamista
monipuolisesti. Opetuksen tavoitteet liittyvät biologiseen tarkastelutapaan (mm. keskeisten
biologisten käsitteiden käyttö ja biologisten ilmiöiden havainnollistaminen), biologian
ilmiöihin ja prosesseihin (mm. eliöiden perusrakenteet ja toiminnot, evoluution merkitys)
sekä biologisiin taitoihin ja niiden soveltamiseen (mm. kokeellinen työskentely, kestävän
kehityksen edistäminen).
Suoritusohjeet
Biologian opinnot suoritetaan seuraavassa järjestyksessä: ensimmäisen vuosikurssin
aikana opiskellaan pakolliset opintojaksot BI01 ja BI02. Toisen vuosikurssin aikana
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opiskellaan opintojaksot BI03, BI04 ja BI07. Kolmannen vuosikurssin aikana opiskellaan
opintojaksot BI05 ja BI06.
Biologian pakollisten opintojaksojen (BI01-BI02) suorittaminen itsenäisesti ei ole suotavaa.
Valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen suorittaminen itsenäisesti on mahdollista
hyvin perustelluista syistä.
Arviointi
Biologian pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot (BI01-BI05) arvioidaan
numeroarvosanoin (4-10). Koulukohtaiset opintojaksot (BI06 ja BI07) arvioidaan
merkinnällä suoritettu/hylätty.

PAKOLLISET OPINNOT
O-BI01 Elämä ja evoluutio (2 op)
Opintojaksossa perehdytään mm. elämän edellytyksiin, eliöille tunnusomaisiin piirteisiin,
eliökunnan rakenteeseen sekä evoluutioon. Lisäksi tutustutaan biologiseen tapaan
hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteitä.

O-BI02 Ekologia (2 op)
Ekologian opintojakso koostuu kahdesta moduulista. Ekologian perusteet –moduulissa
tutustutaan ekologian perusteisiin ja elämän monimuotoisuuteen. Keskeisinä sisältöinä
ovat eliöiden levinneisyyteen vaikuttavat tekijät, lajien väliset suhteet, ekosysteemien
rakenne ja toiminta sekä luonnon monimuotoisuuden tasot ja merkitys.
Ekologian opintojakson toisessa moduulissa tarkastellaan Ihmisen vaikutuksia
ekosysteemeihin. Keskeisinä teemoina ovat ympäristöongelmat Suomessa ja muualla
maailmassa. Moduulissa tutustutaan myös ekologiseen tutkimukseen ja sen
soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-BI03 Solu ja perinnöllisyys (2 op)
Opintojaksolla tarkastellaan tumallisen solun rakennetta ja toimintoja, toiminnan
ohjaamista ja solujen lisääntymistä. Opintojakson aikana tutustutaan myös kokeelliseen
työskentelyyn solujen rakennetta ja toimintaa tutkittaessa, periytymisen perusteisiin ja
geenimutaatioihin.

O-BI04 Ihmisen biologia (2 op)
Opintojaksossa perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun
kohteita ovat ihmisen lisääntyminen ja elintoiminnot. Opintojakson aikana opiskellaan
myös ihmiselimistön sopeutumista muutoksiin ja puolustautumista ulkoisia uhkia vastaan.
O-BI05 Biotekniikka ja sen sovellukset (2 op)
Opintojaksolla perehdytään biologisen tutkimuksen merkitykseen eri sovellusten
kehittämisessä niin lääketieteessä, eri teollisuuden aloilla kuin luonnonvarojen kestävässä
käytössä. Opintojaksolla tutustutaan esimerkiksi elintarviketeollisuuden bioteknisiin
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sovelluksiin sekä geenitekniikan ja mikrobiologian sovelluksiin. Myös niihin liittyviä riskejä
ja mahdollisuuksia tarkastellaan opintojakson aikana.

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O-BI06 GEBI-kertaus (2op)
Biologian ja maantieteen yhteisen kertausopintojakson aikana kerrataan lukion biologian ja
maantieteen keskeisiä oppisisältöjä ja valmistaudutaan yo-kokeeseen. Joka toinen viikko
lähiopetuksessa kerrataan biologiaa ja joka toinen viikko maantiedettä.
Pelkästään biologian kertaukseen (BI06) opiskelija osallistuu siten, että hän on läsnä
joka toinen viikko biologian lähiopetuksessa (=1op) ja tekee lisäksi itsenäisesti opettajan
määräämät biologian kertaustehtävät ja/tai välikuulustelut (=1op). BI06 opintojakson voivat
valita vain biologian ylioppilaskokeeseen osallistuvat opiskelijat, ja se sopii suoritettavaksi
vasta kaikkien muiden biologian opintojen jälkeen.
Opintojakso arvioidaan merkinnällä suoritettu/hylätty. Suoritusmerkinnän saaminen
edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä määrättyjen itsenäisten tehtävien
ja/tai välikuulustelujen suorittamista hyväksytysti. Päättökokeena on biologian
ylioppilaskoe, joka tulee läpäistä hyväksytysti.
O-BI07 Biologian laborointi (2op)
Opintojaksolla tutustutaan biologiassa käytettäviin tutkimusmenetelmiin ja tehdään erilaisia
mikroskopointeja ja laborointeja (mm. solu- ja soluelintunnistukset, veritutkimukset,
ruuansulatusentsyymien toiminnan tutkiminen sekä elinten ja elimistöjen preparoinnit)
sekä harjoitellaan biologisen tiedon havainnollistamista ja työselostusten laatimista.
Opintojaksolle voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa, ja se sopii suoritettavaksi sitten, kun
vähintään pakolliset biologian opintojaksot on suoritettu.
Suoritusmerkinnän saaminen BI07-opintojaksosta edellyttää aktiivista osallistumista
laborointitunneilla sekä ohjeen mukaisten työselostusten palauttamista yhdessä sovittuun
määräpäivään mennessä.

MAANTIEDE
Tavoitteet
Maantieteen opetuksessa vahvistetaan opiskelijan maantieteellistä ajattelua:
maantieteellisten käsitteiden käyttöä ja maailman karttakuvan hallintaa. Samoin
syvennetään luonnon- ja ihmismaatieteellisten ilmiöiden ja prosessien ymmärtämistä.
Opiskelijoita ohjataan maailman ajankohtaisten tapahtumien seuraamiseen ja geomedian
monipuoliseen käyttöön.
Suoritusohjeet
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Maantieteen opinnot suoritetaan seuraavassa järjestyksessä: ensimmäisen vuosikurssin
aikana opiskellaan pakollinen opintojakso GE01. Toisen vuosikurssin aikana opiskellaan
opintojaksot GE02, GE03 ja GE05. Kolmannen vuosikurssin aikana opiskellaan
opintojaksot GE04 sekä GE06.
Maantieteen pakollisen opintojakson (GE01) suorittaminen itsenäisesti ei ole suotavaa.
Valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen suorittaminen itsenäisesti on mahdollista
hyvin perustelluista syistä.
Arviointi
Pakolliset ja valtakunnalliset opintojaksot (GE01-GE04) arvioidaan numeroarvosanoin (410). Koulukohtaiset opintojaksot (GE05 ja GE06) arvioidaan merkinnällä suoritettu/hylätty.

PAKOLLISET OPINNOT
O-GE01 Maailma muutoksessa (2 op)
Opintojakso perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ilmiöiden
tarkasteluun. Opintojakson aikana tarkastellaan ympäristömuutoksia (kuten
aavikoituminen) ja ihmiskunnassa tapahtuvia muutoksia (kuten väestönkasvu ja nälkä).
Opintojaksolla tarkastellaan myös ihmisen mahdollisuuksia ennakoida ja hillitä näitä
muutoksia sekä varautua ja sopeutua niihin. Ajankohtaisten uutisia eri puolilta maailmaa
seurataan koko opintojakson ajan.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-GE02 Sininen planeetta (2 op)
Opintojaksossa tarkastellaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja
kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnossa
tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Eri teemoja käsitellään
alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsitellään myös niihin liittyviä riskejä ja
ongelmia, mutta myös myönteistä kehitystä.
O-GE03 Yhteinen maailma (2 op)
Opintojaksossa tarkastellaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä, kuten väestön rakennetta,
väestön alueellista sijoittumista Maapallolla, muuttoliikkeitä ja kaupungistumista. Myös
tuotannon alueelliset piirteet, maankäyttö ja luonnonvarojen – kuten ravinnon, metsien ja
energialähteiden - kestävä käyttö sekä ihmistoiminnan vastuullisuus ovat opintojakson
aiheina.
O-GE04 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (2 op)
Opintojakson aikana sovelletaan maantieteen opinnoissa hankittuja maantieteellisiä tietoja
ja taitoja tutkielman laatimisessa tai esim. vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä
näkökulmia ovat aluesuunnittelu sekä geomedian monipuolinen käyttö tutkimuksessa ja
vaikuttamisessa.
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KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O-GE05 Kehitysmaiden maantiede (2op)
Kehitysmaiden maantieteen opintojaksolla tarkastelun kohteena on vastakohtien maailma.
Opintojaksolla tutustutaan mm. kehitysmaantieteen perusteisiin, kehittyvien maiden
ongelmiin ja kehitysyhteistyöhön. Lisäksi pohditaan mm. kehittyvien maiden
alikehittyneisyyden taustoja sekä kehittyneisyyden mittaamisen keinoja ja ongelmia.
Opintojakson voi suorittaa maantieteen pakollisen opintojakson jälkeen.
Opintojakso arvioidaan merkinnällä suoritettu/hylätty. Suoritusmerkinnän saaminen
edellyttää aktiivista osallistumista oppitunneilla sekä annettujen tehtävien suorittamista
hyväksytysti. Opintojakson päätteeksi voidaan pitää päättökoe tai tehdä kehitysmaaanalyysi.
O-GE06. GEBI-kertaus (2op)
Maantieteen ja biologian yhteisen kertausopintojakson aikana kerrataan lukion
maantieteen ja biologian keskeisiä oppisisältöjä ja valmistaudutaan yo-kokeeseen. Joka
toinen viikko lähiopetuksessa kerrataan maantiedettä ja joka toinen viikko biologiaa.
Pelkästään maantieteen kertaukseen (GE06) voi opiskelija osallistuu siten, että hän on
läsnä joka toinen viikko maantieteen lähiopetuksessa (=1op) ja tekee lisäksi itsenäisesti
opettajan määräämät maantieteen kertaustehtävät ja/tai välikuulustelut (=1op). GE06opintojakson voivat valita vain maantieteen ylioppilaskokeeseen osallistuvat opiskelijat, ja
se sopii suoritettavaksi vasta kaikkien muiden maantieteen opintojen jälkeen.
Opintojakso arvioidaan merkinnällä suoritettu/hylätty. Suoritusmerkinnän saaminen
edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä määrättyjen itsenäisten tehtävien
ja/tai välikuulustelujen suorittamista hyväksytysti. Opintojakson päättökokeena on
maantieteen ylioppilaskoe, joka tulee läpäistä hyväksytysti.

FYSIIKKA
Oppiaineen tehtävä /tavoitteet
Fysiikan opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja maailmankuvan
kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään
fysiikan merkityksen jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja
teknologiassa. Opetuksessa perehdytään oppiaineen ja sen taustalla olevien tieteenalojen
kieleen, käsitteistöön ja tapoihin rakentaa tietoa. Opiskelijan luonnontieteellinen lukutaito
kehittyy, mikä auttaa opiskelijaa arvioimaan kriittisesti erilaisia arjen valintoja sekä
näkökulmia yhteiskunnallisessa keskustelussa. Fysiikan opetus antaa opiskelijalle
valmiuksia menestyä jatko-opinnoissa luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla
aloilla sekä hyödyntää fysiikan osaamistaan työelämässä. Monipuolisilla oppimistilanteilla
ja -ympäristöillä edistetään opiskelijoiden mahdollisuuksia oppia yhdenvertaisesti ja tasaarvoisesti.
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Fysiikan opetuksen tuella opiskelijan ymmärrys fysiikan käsitteistä rakentuu ja opiskelija
ymmärtää niitä kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella tasolla. Opiskelijan aikaisemmat
kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat johdonmukaiseksi käsitykseksi
ympäröivästä todellisuudesta opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutuksessa ja fysiikan
teorioiden avulla.
Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat ympäristöstä tehdyt havainnot. Kokeellisuus eri
muodoissaan tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen
oppimista sekä luonnontieteiden luonteen hahmottamista. Opiskelun edetessä tutkimisen
taidot kehittyvät sekä kokonaisvaltaisesti että kunkin moduulin keskeisten sisältöjen osalta.
Kokeellisessa työskentelyssä toimitaan työturvallisuutta noudattaen.
Arviointi
Arviointi kohdistuu fysiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen opintojaksokohtaisia
tavoitteita ja keskeisten sisältöjen hallintaa painottaen. Oppimisprosessin aikana annettu
arviointi ja palaute tukevat opiskelijaa fysiikan osaamisensa tiedostamisessa ja
kehittämisessä. Samalla opiskelija harjaantuu itsearviointiin. Arviointi perustuu
monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja
taitojen havainnointiin. Fysiikan tietoja ja niiden soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin,
kuten selittämällä, graafisesti mallintamalla ja matemaattisia malleja käyttämällä. Erilaisten
tuotosten lisäksi arvioidaan opiskelijan työskentelyä, esimerkiksi kysymysten
muodostamista, ongelmanratkaisuprosessin kuvaamista ja tutkimisen taitoja. Arvioinnissa
otetaan huomioon taito työskennellä kokeellisesti, hankkia tietoa ja soveltaa sitä.
Arvostelu annetaan numeroarvosteluna (4-10) paitsi fysiikan työt opintojaksolla(FY09)
suoritettu/hylätty
Suoritusohjeet
Opintojaksot 1-2 suoritetaan ensimmäisenä vuonna ja 3-5 toisena sekä 6 ja 7 kolmantena
opiskeluvuonna. Kertaus (8) suositellaan suoritettavaksi kolmannen opiskeluvuoden
loppupuolella. Fysiikan työt (9) suoritetaan joko toisena tai kolmantena lukuvuonna.
Opintojaksoja (ei pakollisia) voi suorittaa myös itsenäisesti.
PAKOLLISET OPINNOT
O-FY01 Fysiikka luonnontieteenä (1 op) ja Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op)
Opintojaksossa opiskelija saa kuvan fysiikan kokeellisesta luonteesta ja tutustuu
kvantitatiiviseen mallintamiseen. Keskeisenä näkökulmana on, miten uutta tietoa
rakennetaan tekemällä havaintoja ja kokeita fysiikalle ominaisella tavalla. Jakso kehittää
yhteistyötaitoja ja luo perustaa monitieteiselle ja luovalle osaamiselle. Olennaista on, että
opiskelija löytää tapoja oman ympäristönsä havainnointiin mittaamisen keinoin.
Lisäksi perehdytään siihen, miten energiaa tuotetaan, siirretään ja käytetään sekä mitä
vaikutuksia näillä toiminnoilla on ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin.
Keskeisenä näkökulmana on energian käsitteen ilmeneminen näissä yhteyksissä sekä se,
miten energian käsite jäsentää ja täsmentää aiheesta käytävää keskustelua ja siihen
liittyviä näkemyksiä.
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Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää energiantuotannon vaikutuksen ympäristöön ja
ilmastonmuutokseen

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-FY02 Energia ja lämpö (2 op)
Opintojaksossa tutkitaan termodynaamisia systeemejä, energian siirtymistä systeemien
välillä ja energian siirtymisen vaikutuksia. Keskeiset sisällöt liittyvät esimerkiksi
energiantuotantoon, ilmastonmuutokseen ja rakentamiseen. Opintojakso antaa valmiuksia
osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.
Tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystään energiasta fysiikan keskeisenä
käsitteenä
O-FY03 Voima ja liike (2 op)
Tarkastellaan tasaista ja muuttuvaa liikettä. Opintojaksossa perehdytään voimaan
olennaisena kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia kuvaavana suureena ja siihen, miten
Newtonin II lakia käytetään mallinnettaessa voiman vaikutusta liiketilan muutokseen.
Energiaa ja liikemäärää tarkastellaan mekaniikan keskeisinä käsitteinä ja säilyvinä
suureina.
Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä:
vesi- ja tuulivoima, liikenne sekä urheilu.
Tavoitteena on, että opiskelija osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä
ilmiöitä
O-FY04 Jaksollinen liike ja aallot (2 op)
Syvennetään edellisessä jaksossa omaksuttuja tietoja ja taitoja. Perehdytään harmoniseen
vuorovaikutukseen ja gravitaatiovuorovaikutukseen sekä niiden aiheuttamiin liikeilmiöihin.
Tutkitaan ja mallinnetaan ääntä ja ääni-ilmiöitä mekaanisina aaltoliikkeinä.
Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä:
heiluri, soittimet, akustiikka ja äänentoisto, melun haittavaikutukset ja kuulon suojaaminen
sekä ultraäänikuvaus.
Tavoitteena on, että opiskelija osaa mallintaa mekaanista värähtelyä ja ääntä jaksollisena
liikkeenä sekä osaa määrittää momentin. Lisäksi ympyräliikkeeseen ja gravitaatiolakiin
liittyvät laskutehtävät kuuluvat jaksoon.
O-FY05 Sähkö (2 op)
Perehdytään keskeisimpiin sähköistä vuorovaikutusta kuvaaviin malleihin sekä
sähköenergian ja sähkötekniikan käsitteisiin. Opiskelija saa perustiedot yksinkertaisten
virtapiirien suunnittelusta ja tutkimisesta. Käsitellään myös sähköturvallisuutta ja
tutustutaan sähkötekniikan sovelluksiin.
Tavoitteena on, että opiskelija osaa tutkia kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä ja tehdä
sähköopin perusmittauksia sekä laskuja.
O-FY06 Sähkömagnetismi ja valo (2 op)
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Perehdytään sähkömagnetismiin ilmiöalueena, jossa sähköiset ja magneettiset
vuorovaikutukset esiintyvät rinnakkain. Käsitellään ajasta riippuvia sähkömagneettisia
ilmiöitä, joista keskeisin on sähkömagneettinen induktio. Tarkastellaan myös
sähkömagneettista säteilyä ja erityisesti sen tutuinta lajia, valoa. Sähkömagnetismiin
perustuvien sovellusten tarkastelussa keskitytään niiden merkitykseen yhteiskunnan
kehityksen mahdollistajana.
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköenergian tuotannon ja siirron fysikaaliset
perusteet ja merkityksen yhteiskunnan toiminnan kannalta. Sekä ymmärtää valon
käyttäytymisen kahden aineen rajapinnassa.
O-FY07 Aine, säteily ja kvantittuminen (2 op)
Perehdytään kvanttifysiikan käsitteelliseen ja teoreettiseen rakenteeseen sekä niiden
kokeelliseen pohjaan. Keskeistä on aineen rakenne ja perusvuorovaikutukset sekä se,
miten nämä vaikuttavat aineen ominaisuuksiin.
Opintojakso käsittelee kvanttifysiikan teknologisia sovelluksia sekä sitä, miten
kvanttifysiikka ilmenee alkeishiukkastason ilmiöistä nanomittakaavaan ja aina kosmisen
mittakaavan ilmiöihin saakka. Tarkastelun kohteena ovat myös erilaiset radioaktiiviseen
hajoamiseen, ionisoivaan säteilyyn ja kvantittumiseen perustuvat teknologiat.
Tavoitteena on, että opiskelija tuntee ionisoivan säteilyn vaikutukset ja tutustuu säteilyn
turvalliseen käyttöön sekä tutustuu kvanttifysiikkaan perustuvaan maailmankuvaan
alkeishiukkasfysiikasta kosmologiaan. Sekä ymmärtää kvantittumiseen perustuvan
teknologian merkityksen nyky-yhteiskunnassa.

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O-FY08 Fysiikan kertaus (2op)
Opintojakson tavoitteena on kerrata fysiikan keskeiset asiat ja parantaa laskuvalmiuksia.
Jaksolla käydään läpi vanhoja yo- ja pääsykoetehtäviä.
Kokeena preliminäärikoe(6t), joka vastaa yo-koetta.
O-FY09 Fysiikan työt (2op)
Opintojaksolla tehdään fysiikan töitä eri osa-alueilta. Töissä käytetään erilaisia mittalaitteita
monipuolisesti. Töistä tehdään työselostukset. Jakson aikana voidaan tehdä myös tehdastai yritysvierailuja.
Arviointi: Suoritettu/hylätty

KEMIA
Tavoitteet
Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii kemian keskeisimmät
peruskäsitteet, tietää kemian yhteyksiä jokapäiväisen elämän ilmiöihin sekä ihmisen ja
luonnon hyvinvointiin, tutustuu kokeelliseen työskentelyyn ja oppii aktiivisen
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tiedonhankinnan avulla etsimään ja käsittelemään tietoa tärkeistä kemiallisista ilmiöistä ja
aineiden ominaisuuksista. Tavoitteena on myös, että opiskelija oppii käyttämään
kemiallista tietoa terveyden ja kestävän kehityksen edistämisessä, ympäristöä ja
teknologiaa koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa. Kemian opiskelussa pyritään
myös tarjoamaan opiskelijalle kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta
kemiaan ja sen opiskelua kohtaan.
Suoritusjärjestys
Kemiassa on suoritettava yksi pakollinen opintokokonaisuus KE01 Ihmisen ja
elinympäristön kemia, joka sisältää moduulit Kemia ja minä sekä Kemia ja kestävä
tulevaisuus. Tämän lisäksi on tarjolla valtakunnallisia opintoja (KE02-KE05) sekä
koulukohtaisia opintoja (KE06-KE07). Jokainen opintojakso on 2 opintopistettä.
Valtakunnalliset opinnot pyritään tekemään numerojärjestyksessä.
KE06-opinnot voi suorittaa ainoastaan, jos on suorittanut vähintään 3 opintojaksoa
valtakunnallisista opintojaksoista. KE07 suoritetaan muiden opintojen jälkeen
valmistautuessa yo-kirjoituksiin.
Itsenäinen opiskelu
Valtakunnallisia moduuleja voi suorittaa itsenäisesti, kokeellinen työskentely täytyy
näissäkin tapauksissa suorittaa lähiopetuksena.
Arviointi
Opintojaksojen arviointi perustuu jatkuvaan sekä suulliseen että kirjalliseen näyttöön sekä
kirjallisiin arviointisuorituksiin. Arviointi annetaan numeroarvosteluna 4-10.

PAKOLLISET OPINNOT
O-KE01 Ihmisen ja elinympäristön kemia (2 op)
Kemia ja minä
Moduulissa vahvistetaan opiskelijan aiempaa kemian osaamista ja tuodaan näkyväksi
kemian merkitystä opiskelijan omassa elämässä. Tutustuminen ainemäärän käsitteeseen
esittelee kemiasta kvantitatiivisen puolen. Kokeellisessa työssä harjoitellaan erityisesti
turvallista ja huolellista työskentelyä.
Kemia ja kestävä tulevaisuus
Moduulissa opiskelija syventää käsitystään kemiallisista sidoksista ja niiden merkityksestä
aineen ominaisuuksille. Kokeellisessa työskentelyssä harjoitellaan erityisesti
johtopäätösten tekemistä havainnoista. Opinnoissa tutustutaan myös luonnontieteiden
ratkaisuihin kestävän elämäntavan edistämisessä.
Kemia ja minä sekä Kemia ja kestävä tulevaisuus muodostavat yhden opintojakson.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
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O-KE02 Molekyylit ja mallit (2 op)
Opintojaksossa tarkastellaan hiilen yhdisteitä, niiden rakennetta ja ominaisuuksia. Tieto- ja
viestintäteknologiaa käytetään molekyylien mallintamisessa. Hiilen yhdisteiden kemian
merkitystä opiskelijan omaan elämään tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden kannalta.
Opinnoissa painottuvat myös yhteiskunnallisen osaamisen ja globaaliosaamisen laajaalaiset tavoitteet.
O-KE03 Kemiallinen reaktio (2 op)
Opintojaksossa tarkastellaan erilaisia kemiallisia reaktioita ja niiden merkitystä
elinympäristössä. Reaktioiden tarkastelussa edetään havainnoista reaktiotuotteiden
päättelyyn ja reaktioyhtälön kirjoittamiseen. Reaktioyhtälöä käytetään myös reaktion
kvantitatiivisessa tarkastelussa. Mallit ja kokeellisuus liitetään vahvasti teoriaan.
O-KE04 Kemiallinen energia ja kiertotalous (2 op)
Opintojaksossa käsitellään kemiallista energiaa ja energian varastointi- ja
hyödyntämistapoja. Siinä perehdytään luonnontieteellisen tutkimuksen suunnitteluun sekä
tarkastellaan hapettumis- ja pelkistymisreaktioita ja niiden sovelluksia.
O-KE05 Kemiallinen tasapaino (2 op)
Opintojaksossa otetaan käyttöön kemiallisen tasapainon käsite ja tarkastellaan sitä
kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Tieto- ja viestintätekniikan avulla esitetään
tutkimustuloksia graafisesti ja tulkitaan tuloksia.

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O-KE06 Käytännön kemiaa ja laboratoriotöitä (2 op)
Opintojaksossa syvennetään aiemmin opittuja asioita ja tehdään kemian harjoitustöitä
työselostuksineen. Harjoitustöiden avulla opitaan tekemään johtopäätöksiä havainnoista,
käyttämään työvälineitä ja ottamaan huomioon työturvallisuuden näkökulmat. Koulussa
suoritettavat laboratoriotyöt sisältävät sekä epäorgaanisia että orgaanisia kvalitatiivisia
analyysejä, orgaanisen synteesin, kvantitatiivisia määrityksiä sekä fysiokemiallisia töitä.
Voidaan myös tehdä vierailu korkeakouluasteen laboratorioon tai yritykseen.

O-KE07 Kerrataan kemiaa (2 op)
Kerrataan lukion kemian keskeisiä sisältöjä ja vahvistetaan laskennallisia valmiuksia
ennen ylioppilaskirjoituksia ja jatkokoulutuspaikkojen sisäänpääsykokeita. Lopuksi pyritään
tekemään valtakunnallinen preliminäärikoe.

FILOSOFIA
Tavoitteet:
Filosofinen ajattelu tarkastelee koko todellisuutta ja eri tapoja hahmottaa sitä. Sen
kysymyksenasettelujen tunteminen on olennainen osa yleissivistystä. Filosofiassa
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ongelmia jäsennetään käsitteellisesti ja keskustellen. Filosofisen ajattelun opiskeleminen
harjaannuttaa punnitsemaan käsitysten perusteluja järkiperäisesti.
Filosofiassa opiskelija oppii jäsentämään käsitteellisesti arvoja, normeja ja merkityksiä
koskevia kysymyksiä. Tämä edistää opiskelijan kykyä eettiseen pohdintaan ja sen
ymmärtämiseen, mitä merkitystä erilaisilla tiedoilla ja taidoilla on yksilölle ja yhteiskunnalle
Filosofian opiskelu kehittää arvostelukykyä sekä edistää luovan ja itsenäisen ajattelun
kehitystä. Filosofiassa tuetaan opiskelijoiden perusteltujen yksilöllisten näkemysten
muodostamista ja kykyä osallistua järkiperäiseen keskusteluun.
Suoritusohjeet
Pakollisen opintojakson FI01 suorittamisen jälkeen opintojaksojen suoritusjärjestys on
vapaa. Suositeltavaa on opiskella opintojaksot FI01 ensimmäisellä ja FI02 toisella
vuosikurssilla.
Arviointi
Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot (FI01-FI04) arvioidaan
numeroarvosanoin (4-10).

PAKOLLISET OPINNOT
O-FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2 op)
Mitä filosofia on? Tutustut filosofiaan tieteenalana nyt ensimmäistä kertaa. Tavoitteena on,
että osaat hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja filosofian
perinteessä ja ajankohtaisiin kysymyksiin sovellettuina. Oppitunneilla erittelemme,
jäsennämme ja arvioimme erilaisten keskusteluteemojen kanssa väitteitä, niiden
merkityksiä ja perusteluja. Siten opit hallitsemaan argumentaation perustaidot ja opit
luottamaan omaan ajatteluusi sekä arvioimaan kriittisesti. Tämän jakson keskeisiä teemoja
ovat myös kysymykset liittyen tietoon (tietoteoria) sekä olemassaoloon (ontologia).
O-FI02 Etiikka (2 op)
Mitä on hyvä? Mikä on oikein? Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy
filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä ympäristöfilosofian
perusteisiin. Jakson aikana osaat jäsentää oman elämän merkityksellisyyttä ja
elämänvalintoja filosofisen käsitteistön avulla. Tavoitteena on myös, että osaat eritellä ja
arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenet jäsentämään omia moraalisia ratkaisujasi ja
arvioitasi filosofisen etiikan välinein.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-FI03 Yhteiskuntafilosofia (2 op)
Millainen on hyvä yhteiskunta? Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntafilosofian
käsitteistöön, peruskysymyksiin, suuntauksiin ja ajankohtaisiin teemoihin sekä
yhteiskuntafilosofiseen perustelemiseen. Poliittisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä
lähestytään näkökulmasta, joka poikkeaa tutusta ja tavanomaisesta. Aiheina ovat mm.
yksilön ja yhteisön suhde, oikeudenmukaisuus, valta ja sen mekanismit sekä erilaiset
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poliittiset aatteet ja näiden yhteiskuntafilosofiset tulkinnat. Ajankohtaisia aiheita ovat tasaarvo- ja sukupuolikysymykset, globalisaatio ja taloudellinen oikeudenmukaisuus sekä
kestävä kehitys. Jakson tavoitteena on lisätä kykyä analyyttiseen ja tasapuoliseen
yhteiskuntafilosofiseen keskusteluun ja perusteluun sekä argumentoinnin arviointiin.
O-FI04 Totuus (2 op)
Mitä on tieto? Mitä on totuus? Missä kulkee tietämisen raja? Opintojakson aiheita ovat
tieto, tieteellinen ajattelu ja tieteenfilosofia, todellisuuden luonne ja totuus. Opintojaksolla
perehdytään filosofisen ontologian kysymyksien (esimerkiksi todellisuuden luonne ja
tekoälyn mahdollisuus) ja tietoteorian kysymysten (esimerkiksi totuusteoriat) kautta
filosofisen ajattelun ja argumentoinnin tapoihin. Tavoitteena on myös lisätä opiskelijan
ymmärrystä tieteellisen prosessin luonteesta ja sitä kautta lukion eri oppiaineisiin liittyvän
tiedon perustelemisesta ja valmentaa tuleviin tiedeopintoihin sekä edistää tiede- ja
monilukutaitoa.

PSYKOLOGIA
Tavoitteet
Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida
ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä.
Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä, muiden ihmisten
ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian opiskelu luo
edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen soveltamiseen.
Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja
ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten
tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta. Psykologian opetus on
luonteeltaan tutkimusperustaista. Opetuksessa aihesisällöt kytketään ihmisen
jokapäiväisen toiminnan ja arjen ymmärtämiseen eli tuodaan tutkimustieto lähelle
opiskelijaa.
Suoritusohjeet
Pakollisen opintojakson PS01 suorittamisen jälkeen opintojaksojen suoritusjärjestys on
vapaa. Suositeltavaa on opiskella opintojaksot PS01 ja PS02 ensimmäisellä vuosikurssilla,
PS03, PS04, PS07 toisella vuosikurssilla ja PS05, PS06, PS08 kolmannella vuosikurssilla.
Arviointi
Pakollinen ja valinnaiset opintojaksot (PS01-PS05) arvioidaan numeroarvosanoin (4-10).
Koulukohtaiset opintojaksot (PS06-PS08) arvioidaan merkinnällä suoritettu/hylätty.
Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää opintojaksoon sisältyvien tehtävien tekemistä ja
aktiivista osallistumista.
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PAKOLLISET OPINNOT
O-PS01 Toimiva ja oppiva ihminen (2op)
Mitä psykologia on? Opintojaksolla tutustutaan psykologiatieteen tapaan tarkastella
ihmisen toimintaa psyykkisen, biologisen ja sosiaalisen toiminnan näkökulmista. Opiskelija
saa perustiedot tieteellisen tutkimuksen periaatteista ja menetelmistä ja kykenee laatimaan
pienimuotoisen tutkimussuunnitelman. Opintojakson aikana opiskelija valitsee jonkin
hyvinvoinnin ilmiön ja tarkastelee sitä psykologisesti. Keskeisenä sisältönä tässä
kokonaisuudessa on oppiminen. Aihetta tarkastellaan erityisesti oppimisen tehostamisen
näkökulmasta niin, että lukiolainen tulee tietoiseksi omasta tavastaan oppia ja opiskella ja
kehittää omia oppimisen strategioitaan.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-PS02 Kehittyvä ihminen (2op)
Miten minusta tuli minä? Kehityspsykologian opintojaksossa tarkastellaan ihmisen
psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista kehitystä ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta jo
varhaisesta sikiöajasta lähtien ja tunnistetaan suotuisaan kasvuun ja kehitykseen
vaikuttavia tekijöitä. Keskeisenä sisältönä ovat mm. hermoston kehitys, ajattelun- ja
tunne-elämän yksilöllinen kehitys ja niihin liittyvät kehityspsykologiset teoriat. Opinnoissa
aktivoidaan opiskelija tarkastelemaan omaa henkilökohtaista elämänkulkuaan ja sen
yksilöllistä luonnetta. Havainnoidaan omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten toimintaa.
Tehdään yhteistyötä esim. päiväkodin tai alakoulun lasten kanssa, haastatellaan omia
vanhempia tai isovanhempia.
O-PS03 Tietoa käsittelevä ihminen (2op)
Kuinka luotettavia ovat silminnäkijähavainnot? Kognitiivisen psykologian opintojakso
keskittyy ihmisen tiedonkäsittelyyn liittyviin prosesseihin, joita ovat esimerkiksi
tarkkavaisuus-, muisti-, ja havaintotoiminnot. Opintojaksossa tutustutaan siihen, miten
hermojärjestelmämme on rakentunut ja kuinka aivomme osallistuvat psyykkisen
toimintamme säätelyyn. Perehdymme aivotutkimuksen menetelmiin ja siihen millaista
hyötyä viimeaikaiset tutkimukset ovat tuoneet esim. neurologisten sairauksien hoitoon tai
vaikka oppimisen tutkimukseen. Tehdään yksinkertaisia kokeellisia tutkimusharjoituksia.
O- PS04 Tunteet ja mielenterveys (2op)
Tunteet tekevät meistä ainutlaatuisia olentoja. Emootiopsykologiaa ja kliinistä psykologiaa
käsittelevä opintojakso keskittyy tarkastelemaan tunteiden muodostumista, niiden
merkitystä ihmisen hyvinvoinnille ja tehtävää ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
Opintojaksolla käsitellään psyykkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden ylläpitämiseen sekä
onnellisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tunnistaa yleisimpiä mielenterveyden
ongelmia ja niiden hoitomuotoja. Tarkastellaan ajankohtaista yhteiskunnallista keskustelua
mielenterveysasioihin liittyen. Tutustutaan oman alueemme mielenterveyspalveluihin
mahdollisuuksien mukaan. Tehdään erilaisia itsetuntemus- ja mindfulness-harjoitteita.
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O-PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2op)
”Miksi moon tällaanen?” Tämä opintojakso koostuu personallisuuspsykologiasta ja
sosiaalipsykologiasta. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen persoonallisuus, jonka toimintaan
vaikuttavat monenlaiset tekijät kuten temperamentti, perimä, omat ajattelumallit,
kiinnostuksen kohteet, toiset ihmiset ja kulttuuri, jossa elää. Opintojaksossa psykologian
eri tutkimusperinteiden ja persoonallisuuden eri osa-alueiden kautta muodostamme
käsitystä yksilön ainutkertaisuudesta ja toisaalta siitä, että kulttuuri ja sosiaalinen
ympäristö ohjaavat ja muovaavat vahvasti toimintaamme.

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O-PS06 Uskalla elää ja rakastaa! – rakkauden psykologiaa ja ihmissuhdetaitoja
(2op)
Lähde tutkimaan itseäsi ja tunnetaitojasi sekä paranna tietämystäsi parisuhteeseen ja
seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Opintokokonaisuus toteutetaan paljolti erilaisilla
toiminnallisilla ja elämyksellisillä työtavoilla. Pääosan opiskelusta muodostaa keskustelu ja
opiskelijoiden monitahoinen vuorovaikutus. Osa opinnoista tapahtuu koulun oppituntien
puitteissa ja osa vuorokauden kestävänä leirinä leirikeskuksessa. Leirivuorokausi on
omakustanteinen. Osallistujamäärä max 16.
Arviointi: Opintokokonaisuus edellyttää läsnäoloa ja aktiivista osallistumista
Suoritettu/hylätty
O-PS07 Tutkitaan itse sosiaalipsykologian ilmiöitä (2op)
Opintojaksolla perehdytään ihmisten ja ryhmien keskinäistä kanssakäymistä tutkivan
tieteen eli sosiaalipsykologian käsitteisiin, ilmiöihin ja aiempiin tutkimuksiin sekä
harjaannutetaan tieteellisen tiedon tuottamista sosiaalipsykologisesta aihepiiristä oman tai
ryhmässä tehtävän tutkimuksen avulla.
Aihepiirejä, joita sosiaalipsykologiassa käsitellään ovat mm. sosiaalinen kognitio,
sosiaalisen vaikuttamisen keinot, sosiaalinen identiteetti, prososiaalinen toiminta,
aggressio, deindividuaatio, konformisuus, rasismi, median vaikutus, erilaiset ryhmät,valta,
status, joukkokäyttäytyminen, konfliktit, monikulttuurisuus. Opintojakson aikana
palautetaan mieliin opintojaksolla PS01 opitut tutkimuksenteon menetelmät ja
tiedonkeruuntavat ja toteutetaan pienimuotoinen tieteellinen tutkimus
tutkimuskysymyksestä lähtien aina raportointivaiheeseen asti. Opintokokonaisuuden
aikana tehdään tutkimus, joka arvioidaan suoritettu/hylätty.
O-PS08 Kohti yo-kirjoituksia (2op)
Opintojakso antaa valmiuksia psykologian ainereaalin yo-kokeeseen. Kerrataan
psykologian opintojaksojen keskeiset sisällöt ja palataan epäselvien ja vaikeiden asioiden
avaamiseen. Harjoitellaan vastaamistekniikkaa ja tutustutaan eri tehtävätyyppeihin ja
niiden arviointikriteereihin. Hyödynnetään sähköisiä materiaaleja ja tuotetaan
kertausmateriaalia itselle lukulomaa varten yksilöllisesti ja ryhmätyönä. Seurataan
ajankohtaisia psykologiaan liittyviä teemoja mediassa ja tieteessä. Opintokokonaisuus on
tarkoitettu psykologian ainereaaliin osallistuville. Opintojakson päätteeksi opiskelija
osallistuu preliminäärikokeeseen. Preliminäärikoe tulee suorittaa hyväksytysti (yoarvosana approbatur)
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HISTORIA
Tavoitteet
Historian opetus vahvistaa yleissivistystä, ja antaa opiskelijalle edellytyksiä ymmärtää
omaa aikaansa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Pyrkimyksenä on, että opiskelija oppii
arvioimaan kriittisesti tietojen luotettavuutta ja lähteitä. Opiskelija hahmottaa
menneisyyden toimijoiden taustatekijät ja motiivit. Historian opiskelussa tarkoituksena on
myös ymmärtäminen ja empatia.
Suoritusohjeet
Pakolliset opintojaksot on hyvä suorittaa järjestyksessä, kuitenkin niin, että 1.opintojakso
suoritetaan ensin. Vapaavalintaiset opintojaksot voi suorittaa haluamassaan
järjestyksessä. Opintojaksot voi myös suorittaa itsenäisesti erittäin painavan syyn takia.
Opintojakso 01 suoritetaan ensimmäisenä vuonna. Opintojaksot 02 ja 03 toisena vuonna.
Opintojaksoista HI04 voi suorittaa ensimmäisenä tai toisena lukuvuonna. HI05- ja HI06opintojaksot toisena tai kolmantena vuotena. Koulukohtaiset opintojaksot toisena tai
kolmantena vuotena.
Arviointi
Arviointi perustuu kirjallisiin tai vastaaviin kokeisiin tai muuhun kirjalliseen tai
toiminnalliseen näyttöön, joka sovitaan moduulin alussa. Jatkuva tuntinäyttö voi olla osana
arviointia. Opintojaksot arvioidaan numeroin 4-10, poikkeuksena koulukohtaiset
opintojaksot, jotka arvioidaan suoritettu-/hylätty-merkinnällä.

PAKOLLISET OPINNOT
O-HI01 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op)
Opintojakso käsittelee ihmisen suhdetta ympäristöön ja yhteiskunnallista kehitystä pitkällä
aikavälillä. Opetuksen näkökulma on sekä historiallisten ilmiöiden tarkastelussa että
nykyisyyden selittämisessä. Keskeisiä teemoja ovat historia tieteenalana, ihminen
ympäristön muokkaajana eri aikoina, kaupankäynnin kehitys, maailmankaupan synty,
teollistuminen, väestökehitykset ja muuttoliikkeet.
O-HI02 Kansainväliset suhteet (2 op)
Opintojakso käsittelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja niiden taustoja 1800luvulta tähän hetkeen. Keskeisiä teemoja ovat imperialismi, maailmansodat, diktatuurien
aika, kylmä sota, dekolonisaatio ja maailmanpolitiikka.
O-HI03 Itsenäisen Suomen historia (2 op)
Opintojakson tarkoituksena on ymmärtää Suomen valtiollista kehitystä ja keskeisiä
muutosprosesseja. Samalla tarkoitus on tutustua menneisyyden suomalaisten elämään ja
kulttuuriin. Opiskelija osaa myös tunnistaa suomalaisen identiteetin rakentumisen.
Keskeisiä teemoja ovat autonomian merkitys, itsenäistymisprosessi, sisällissota,
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eheytyminen, Suomen asema maailmansotien aikana ja kylmän sodan vaikutus Suomeen
sekä hyvinvointivaltion syntyminen.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-HI04 Eurooppalainen ihminen (2 op)
Opintojakso käsittelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien
kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista
nykyaikaan. Opintojakso käsittelee Euroopan ja eurooppalaisten ihmisten
kulttuurihistoriaa. Keskeisiä teemoja ovat tiede, taide, uskonto ja media maailmankuvan
muokkaajina ja välittäjinä, antiikin demokratia ja kulttuuri, keskiajan kulttuuripiiri,
renessanssi ja maailmankuvan muutos, reformaatio, tiedon vallankumous, valistus ja
1800-luvun aatteet, tasa-arvon leviäminen sekä populaarikulttuuri.
O-HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2 op)
Opintojakso tarkastelee nykyisen Suomen alueen kehitystä osana Itämeren alueen
historiaa esihistoriasta autonomian ajalle asti. Keskeisiä teemoja ovat Suomen alue
esihistoriallisella ajalla ja lähteet, keskiaikainen yhteiskunta, voimistuva kuningasvalta ja
Ruotsi suurvalta-ajalla, muutokset Suomen alueella ja uudistukset sekä Suomen
liittäminen Venäjään, autonomian alku ja suomalaisen identiteetin luominen.
O-HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat (2 op)
Opintojaksossa tarkastellaan muiden kuin eurooppalaisten alueiden historiaa ja
kulttuureja. Tutustutaan siihen, miten kulttuureista on aiemmin ajateltu ja miten
kohtaamiset ovat ilmenneet. Keskeisiä käsiteltäviä alueita ovat Aasian kulttuurit, Afrikan
kulttuurit, arktiset kulttuurit, Australian ja Oseanian kulttuurit, Latinalaisen Amerikan
kulttuurit, Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit ja Lähi-idän kulttuurit.

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O-HI07 Yhdysvaltojen historia ja kulttuuri (2 op)
Opintojaksossa tutustutaan Yhdysvaltojen historiaan ja kulttuuriin monipuolisesti.
Keskeisiä aikakausia ovat Yhdysvaltojen 13 siirtokuntaa ja niistä muodostunut Yhdysvallat
itsenäistymissotien jälkeen, orjuus, sisällissota, siirtolaisuus, intiaanisodat ja
alkuperäisheimot, iloinen 20-luku ja nyky-Yhdysvallat. Tutustumme siihen, miten
Yhdysvaltoja hallitaan ja presidentti-instituutioon. Yhdysvaltojen populaarikulttuuri on myös
keskeisellä sijalla. Suoritustapa sovitaan opintojakson alussa erikseen.
O-HI08 Sukututkimuksen alkeet (2 op)
Sukututkimusopintojaksossa tutustutaan oman sukututkimuksen tekoon ja lähteisiin.
Tutustutaan sukututkimuksessa käytettäviin kirkonkirjoihin ja muihin lähteisiin, vanhoihin
käsialoihin sekä sukututkimusohjelmiin. Opintojakson suoritustapana on oman sukupuun
tekeminen.
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O-HI09YH06 Historian- ja yhteiskuntaopin kertausopintojakso, 1 op + 1 op
(Historian kertausmoduuli 1 op, suoritus YH6+HI9 yhdessä opintojaksona 2 op)
Yhteiskuntaopin ja historian kertausmoduuleissa käydään keskeiset asiat läpi sekä
harjoitellaan ja kerrataan niitä asioita, joissa opiskelijat tarvitsevat tukea. Harjoitellaan
ylioppilaskirjoituksiin myös säännöllisillä harjoituskokeilla. Moduulin suoritustapana on
läsnäolo tunneilla, harjoituskokeiden ja tehtävien teko ja tarvittaessa opiskelijoiden kanssa
voidaan sopia yhdessä muita suoritustapoja. Kahdesta moduulista on mahdollista suorittaa
myös kokonainen opintojakso.

YHTEISKUNTAOPPI
Tavoitteet
Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja
antaa hänelle valmiuksia kasvaa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneeksi aktiiviseksi ja
osallistuvaksi kansalaiseksi. Tavoitteena on luoda opiskelijalle edellytyksiä aktiiviseen ja
kriittiseen yhteiskunnan ilmiöiden tarkastelemiseen. Yhteiskuntaopin opetuksen
arvopohjana on demokratia, tasa-arvo, ihmisoikeudet, mielipiteen vapaus, aktiivisuus ja
yrittäjyyden arvostus.
Suoritusohjeet
Pakolliset opintojaksot on hyvä suorittaa järjestyksessä, kuitenkin niin, että 1.opintojakso
suoritetaan ensin. Vapaavalintaiset opintojaksot voi suorittaa haluamassaan
järjestyksessä. Opintojaksot voi myös suorittaa itsenäisesti erittäin painavan syyn takia.
Opintojakso YH01 suoritetaan ensimmäisenä vuonna. Opintojaksot YH02 ja YH03 toisena
vuonna. Opintojakson YH04 voi suorittaa toisena tai kolmantena lukuvuonna.
Koulukohtainen moduuli YH06 suoritetaan ennen ylioppilaskirjoituksia.
Arviointi
Arviointi perustuu kirjallisiin tai vastaaviin kokeisiin tai muuhun kirjalliseen tai
toiminnalliseen näyttöön, joka sovitaan opintojakson alussa. Jatkuva tuntinäyttö voi olla
osana arviointia. Opintojaksot arvioidaan numeroin 4-10, poikkeuksena koulukohtainen
opintojakso, joka arvioidaan suoritettu-/hylätty-merkinnällä.

PAKOLLISET OPINNOT
O-YH01 Suomalainen yhteiskunta (2 op)
Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja
niissä vaikuttamiseen. Keskeisiä teemoja ovat Suomen väestö ja väestörakenteen
muutokset, demokratia ja oikeusvaltio, hyvinvointi ja tasa-arvo, valta, osallistuminen,
vaikuttaminen ja Suomen päätöksentekojärjestelmä.
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O-YH02 Taloustieto (2 op)
Taloustiedon tarkoituksena on auttaa ymmärtämään talouden rakenteita ja
toimintaperiaatteita. Opintojaksossa tarkastellaan taloutta, mutta myös sen suhdetta
politiikkaan, työntekoon ja yrittämiseen sekä ympäristöön ja kestävään kehitykseen.
Keskeisiä teemoja ovat kansantalous ja sen toimijat, oman talouden hoito, markkinat ja
talouselämä, Suomi osana globaalia taloutta ja talouspolitiikka.
O-YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2 op)
Opintojakso tarkastelee Suomen ja Euroopan asemaa globaalissa maailmassa.
Keskeisinä teemoina Euroopan Unioni ja sen historia, toiminta ja rakenteet, ympäristö ja
ilmastonmuutos, turvallisuus ja turvallisuusuhat.
Moduuli tarkastelee Suomen ja Euroopan asemaa globaalissa maailmassa. Keskeisinä
teemoina Euroopan Unioni ja sen historia, toiminta ja rakenteet, ympäristö ja
ilmastonmuutos, turvallisuus ja turvallisuusuhat.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-YH04 Lakitieto (2 op)
Opintojaksossa perehdytään Suomen oikeusjärjestykseen ja oikeuden käytön
perusasioihin. Näkökulmana yksilö ja yhteiskunta. Keskeisiä teemoja ovat sopimus-ja
vahingonkorvausoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, varallisuusoikeus, kuluttajaoikeus,
työoikeus, asumiseen liittyvä sopimusoikeus, rikosoikeus, ympäristöoikeus ja hyvä hallinto.

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O-YH05 Yrittäjyys (2 op)
NY vuosi yrittäjänä- tai vastaava yrittäjyysopintojakso. Keskeisiä asioita opintojaksossa
ovat mm. perustetaan ihan oikea yritys tai harjoitellaan sellaisen perustamista,
tutustuminen yrittäjyyteen, esim. yrityskäyntien kautta, yrittäjyyden haasteet, yrityksen
markkinointi ja mainonta ja raportointi.
O-HI09YH06 Historian- ja yhteiskuntaopin kertausopintojakso 1 op + 1 op
(Yhteiskuntaopin kertausmoduuli 1 op, jos suorittaa opintojaksona HI9+ YH6 2 op)

Yhteiskuntaopin ja historian kertausmoduuleissa käydään keskeiset asiat läpi sekä
harjoitellaan ja kerrataan niitä asioita, joissa opiskelijat tarvitsevat tukea. Harjoitellaan
ylioppilaskirjoituksiin myös säännöllisillä harjoituskokeilla. Moduulin suoritustapana on
läsnäolo tunneilla, harjoituskokeiden ja tehtävien teko ja tarvittaessa opiskelijoiden kanssa
voidaan sopia yhdessä muita suoritustapoja. Kahdesta moduulista on mahdollista suorittaa
myös kokonainen opintojakso.
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EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO
Tavoitteet
Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän
yleissivistyksen muodostumista. Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin ja
uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin sekä uskonnottomuuteen. Opetuksessa uskontoja
tarkastellaan osana kulttuuria, kulttuuriperintöä ja yhteiskuntaa sekä yksilön ja yhteisön
elämää. Oppiaine tukee opiskelijan kasvua demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi
jäseneksi. Uskonnonopetus ottaa erilaiset näkemykset huomioon ja kunnioittaa yksilöllisiä
vakaumuksia. Opiskelussa hyödynnetään teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta sekä
kulttuurin, yhteiskunnan ja taiteen tutkimusta. Lisäksi opetuksessa käytetään eri
uskontojen omia lähteitä ja median välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa
hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opiskeluympäristöjä, tieto- ja viestintäteknologian
antamia mahdollisuuksia sekä aktivoivia työtapoja.
Suoritusohjeet
Pakollisen opintojakson UE01 suorittamisen jälkeen opintojaksojen suoritusjärjestys on
vapaa. Suositeltavaa on opiskella opintojaksot UE01 ja UE02 ensimmäisellä
vuosikurssilla, UE03, UE04, UE06 sekä UE09 toisella vuosikurssilla ja UE05, UE07, UE08
kolmannella vuosikurssilla.
Arviointi
Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot (UE01-UE06) arvioidaan
numeroarvosanoin (4-10). Koulukohtaiset opintojaksot (UE07-UE09) merkinnällä
suoritettu/hylätty. Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää opintojaksoon sisältyvien
tehtävien tekemistä ja aktiivista osallistumista.

PAKOLLISET OPINNOT
O-UE01 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (2 op)
Tutustumme uskontoon ja uskonnottomuuteen. Saat perustiedot Lähi-idässä syntyneiden
uskontojen keskeisistä piirteistä ja niiden monimuotoisuudesta nykyaikana. Ymmärrät
monikulttuurisessa maailmassa esiin tulevia uskontoihin ja erilaisiin katsomuksiin liittyviä
ilmiöitä. Pystyt seuraamaan eri medioissa käytävää keskustelua ja uutisointia paremmin.
Opintojaksolla voidaan tehdä omakustanteinen retki Helsinkiin tai Tampereelle (moskeija,
synagooga, tuomiokirkko ja mahdollisesti jokin ajankohtainen näyttely) myös yhteistyössä
kurikkalaisten lukiolaisten kanssa.
O- UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko (2op)
Kristinusko on maailman levinnein ja kannattajamäärältään suurin uskonto. Opintojaksolla
tutustut sen erilaisiin suuntauksiin ja tulkintoihin eri puolilla maailmaa. Saat käsityksen
siitä, miten monimuotoinen kristinusko vaikuttaa yksilöiden, kulttuurien ja yhteiskuntien
elämässä ja miten eri tavoin kirkkokunnat tekevät yhteistyötä. Opintojaksolle on
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mahdollista saada vierailijoita lähialueiden kristillisistä yhteisöistä ja kirkkojen
lähetysjärjestöistä sekä oman srk:n työntekijöistä joko livenä tai virtuaalisesti.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2op)
Uskonnot ovat osa kulttuurien syvärakennetta. Ne näkyvät arkipäivän elämässä selvästi
enemmän kuin me Euroopasta käsin katsoessamme tajuammekaan. Opintojakso
laajentaa tietämystäsi maailman uskonnoista. Se antaa eväitä toimia sujuvasti
kansainvälisissä bisnekseen ja matkailuun liittyvissä ympäristöissä. Opintojaksolla
keskitytään erityisesti Alkuperäiskansojen, Aasian ja Kaukoidän uskontoihin,
yhteiskuntaan, kulttuureihin ja elintapoihin. Opintoihin sisältyy mahdollinen
omakustanteinen retki Helsinkiin tai Tampereelle (esim. Helinä Rautavaara-museo,
buddhalaiset yhteisöt tai muut kurssin aiheisiin sopivat kohteet) yhteistyössä kurikkalaisten
lukiolaisten kanssa.
O-UE04 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2op)
Suomi on osa eurooppalaista kulttuuria, jossa näkyy vahvana kristinuskoon liittyvät arvot ja
historia. Opintojaksolla perehdytään siihen, miten eri aikoina kristinusko on vaikuttanut
suomalaiseen sivistykseen, käsitykseen uskonnonvapaudesta, demokratiasta ja tasaarvosta. Suomi on myös monikulttuurinen maa, jossa erilaiset katsomukset ja uskonnot
kohtaavat. Opintojakso johdattaa näkemään uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen
maassamme. Samalla luodaan kokonaiskuva Suomen uskonnollisesta kentästä sekä
uskontotilanteesta ja seurataan mediassa käytävää ajankohtaista keskustelua.
Opintojaksolla voidaan tehdä yhteistyötä eri kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.
O-UE05 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (2op)
Oletko koskaan ajatellut, mistä erilaiset kulttuurissamme esiintyvät merkit ja symbolit
tulevat? Miten suomalaisten henkinen ja aineellinen kulttuuriperintö on rakentunut?
Nykytaiteilijat ovat käyttäneet välillä radikaalilla tavalla teoksissaan uskontoihin ja esim.
Raamattuun liittyviä aiheita ja vihastuttaneet yleisöä. Arkkitehtuurissa yhdistyy monenlaisia
uskontoon kytkeytyviä merkityksiä. Populaarikulttuuri, sarjakuvat, meemit, musiikki,
elokuvat muiden muassa ammentavat uskonnollisia teemoja ja myyttejä. Opintojakso
tutustuttaa uskonnollisiin myytteihin, teemoihin ja symboliikkaan. Harjaannumme
huomaamaan uskontojen ja eri taiteenlajien vuorovaikutusta, merkitystä ja niiden
ilmenemistä jokapäiväisessä elämänmenossa. Opintojen yhteydessä on mahdollista
opiskella opintojakso Turun Yliopiston uskontotieteen oppiaineessa osana
opintosuoritusta.
O-UE6 Uskonto, tiede ja media (2op)
Miten uskontoja tutkitaan tieteellisesti ja millaiset tutkimuskysymykset ovat juuri nyt
pinnalla? Opintojaksolla tarkastellaan ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä teologiassa,
uskontotieteessä ja taiteentutkimuksessa. Analysoimme sitä, kuinka median erilaiset
viestintäkanavat ja viestijät muokkaavat asenteitamme ja maailmankuvaamme.
Nykyaikana on välttämätöntä osata arvioida kriittisesti eri medioiden kautta välittyvien
tietojen ja kuvien sisältämää informaatiota ja disinformaatiota. Uskontoihin liittyvät
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ajankohtaiset teemat näkyvät eri medioiden sisällöissä ja uskonnot myös itse käyttävät
mediaa hyväkseen. Medialukutaitoa harjoitellaan kurssilla analyysien ja yksin tai ryhmässä
luotavien mediasisältöjen tai pienten tutkimusharjoitusten kautta.

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O-UE07 ”Kaikki tiet vievät Roomaan” (2op)
Opintojaksolla perehdytään Rooman kaupungin uskontoon, arkkitehtuuriin, kulttuuriin ja
kuvataiteeseen eri aikoina, erityisesti katolisen kirkon näkökulmasta. Samalla vahvistuu
yrittelijäisyys ja oma-aloitteisuus, sillä opintojaksoon kuuluu Roomaan suuntautuvan
opintomatkan varainhankinta. Opintomatkan suunnittelu, budjetointi ja varainhankinta
toteutetaan ryhmän yhteistyönä. Opintojakso ja siihen liittyvä opintomatka toteutetaan
yhteistyössä Kurikan lukion UE07 opintojakson opiskelijoiden kanssa 3. vuosikurssin
syksyllä. Tämän opintojakson valinneille suositellaan opintojakson UE05 valitsemista
toisena opintovuotena.
O-UE08 Kertaamme uskontoa kirjoituksiin (2op)
Opintojaksolla harjoitellaan ja kerrataan ylioppilaskoetta varten luomalla kokonaiskuva
uskonnon valtakunnallisten opintojaksojen keskeisistä sisällöistä. Tutustumme uskonnon
ainereaalin erilaisiin tehtävätyyppeihin ja niiden arviointikriteereihin. Harjaannutamme luku, kertaus-, ja vastaustekniikkaa. Seuraamme myös ajankohtaista uskontokeskustelua
mediassa. Opintojakson päättää preliminäärikoe, jonka läpäisy hyväksytysti tuottaa
opintojakson suoritusmerkinnän.
O-UE09 Sanoista tekoihin- arkipäivän diakoniaa (2op)
Kristinuskon ydintä on lähimmäisenrakkaus, josta jo alkuseurakunnan aikaan kristityt
tunnistettiin. Diakoniatyö on erottamaton osa seurakunnan elämää. Opintojaksolla
tutustumme siihen, kuinka tuota seurakunnan perustehtävää voisi omalta paikaltaan
toteuttaa. Jalkaudumme omalla paikkakunnallamme erilaisiin yhteisöihin ja ihmisryhmien
pariin, joiden toiminnan ytimessä on huolenpito kanssaihmisistä, heidän auttamisensa ja
paremman huomisen luominen. Tarkoituksena on lähteä mukaan tekemään yhdessä
hyvää. Samalla tarjoutuu mahdollisuus tutustua erilaisissa elämäntilanteissa oleviin eriikäisiin ihmisiin mielekkään toiminnan kautta ja pohtia myös omia tulevaisuuden
urasuunnitelmia. Yhteistyökumppaneina voivat olla palveluasumisen ja vanhustyön sektori,
kehitysvammatyö, Jalasjärven kappeliseurakunnan perhetyön, diakoniatyön ja lähetystyön
eri toiminnot, kylätoimikunnat.

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Tavoitteet
Elämänkatsomustieto on oppiaineena perustaltaan monitieteinen. Se ammentaa
aineistonsa niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteistä. Opiskelu perustuu ihmisten
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mahdollisuuteen ja oikeuteen elää vapaina ja keskenään tasavertaisina. Lähtökohtana on
ihmisen oma kyky tutkia maailmaa ja laajentaa tietämystään ja ohjata yhteisin toimin
elämäänsä. Ihminen rakentaa itse tulevaisuutensa. Näin kehittyvät myös oma eettinen
arviointikyky sekä vuoropuhelun, kuuntelun ja itseilmaisun taidot. Pyrkimyksenä on
polkujen löytyminen kohti hyvää elämää niin yksilönä kuin yhteisönä.
Suoritusohjeet
Pakollisten opintojaksojen ET01 ja ET02 suorittamisen jälkeen opintojaksojen
suoritusjärjestys on vapaa.
Arviointi
Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot (ET01-ET06) arvioidaan
numeroarvosanoin (4-10).

PAKOLLISET OPINNOT
O-ET01 Minä ja hyvä elämä (2op)
Minä ja hyvä elämä (ET1) -opintojaksolla opiskelija pohtii omaa elämänkatsomustaan ja
identiteettiään peilaten niitä eri hyvän elämän malleihin ja identiteetin osa-alueisiin. Tämä
vahvistaa hänen itsetuntemustaan, mikä on omiaan kehittämään myös hänen
hyvinvointiosaamistaan. Lisäksi opintojakson sisällöt tarjoavat opiskelijalle eväitä
elämänkatsomukselliseen keskusteluun, jonka puitteissa toteutuu
vuorovaikutusosaaminen.
O-ET02 Minä ja yhteiskunta (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa yhteisöllisyyden merkityksen
ihmisyydelle ja omalle identiteetille. Opintojakson aikana tarkastelemme sosiaalisia ilmiöitä
ja yhteiskunnallisia rakenteita tieteellisesti sekä niiden merkitystä yksilön
elämänkatsomukselle. Tavoitteena on ymmärtää ihmisoikeuksien, uskonnon- ja
omantunnonvapauden, yhdenvertaisuuden, demokratian, rauhan, yhteiskunnallisen ja
globaalin oikeudenmukaisuuden sekä kestävän tulevaisuuden rakentamisen periaatteita.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-ET03 Kulttuurit (2op)
Tällä opintojaksolla tarkastelemme sosiaalisia ilmiöitä yhteiskunnallisia rakenteita ja
muutoksia sekä niiden merkitystä yksilön elämänvalinnoille. Muita keskeisiä sisältöjä ovat
ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnon vapaus, yhdenvertaisuus, yhteiskunnallinen ja
globaali oikeudenmukaisuus sekä kestävän tulevaisuuden rakentamisen lähtökohdat ja
periaatteet.
O-ET04 Katsomukset (2op)
Tämä opintojakso sopii kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurintutkimuksesta ja
ylipäätään kulttuureista. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat kulttuurin tutkimuksen käsitteistö,
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kulttuurien vuorovaikutus, erilaiset elämänkatsomukselliset ratkaisut sekä maailman
kulttuurisen moninaisuuden rikkaus.
O-ET05 Uskonnot ja uskonnottomuus (2op)
Tämän opintojakson sisällöt liittyvät uskonnollisiin ja uskonnottomiin katsomuksiin (ateismi,
agnostisismi). Tutustumme tarkemmin kristinuskoon, juutalaisuuteen ja islamiin sekä
kiinnostuksen mukaan myös muihin uskontoihin. Opit ymmärtämään, millainen merkitys
uskonnoilla on yhteiskuntaan.
O- ET06 Tulevaisuus (2op)
Opintojakson aikana käsitellään, miten uskonnot ovat kehittyneet aikojen saatossa, miten
ne ovat vaikuttaneet ihmiskuntaan sekä millainen merkitys niillä on tulevaisuudessa.

TERVEYSTIETO
Tavoitteet
Terveystieto on monitieteinen oppiaine, jonka tavoitteena on opiskelijan laajaalainen terveysosaamisen kehittäminen. Oppiaineen tehtävänä on ohjata tarkastelemaan
muun muassa terveyttä, turvallisuutta, terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä sekä
näihin liittyviä ilmiöitä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan sekä globaalin maailman
näkökulmasta. Olennaista on myös ohjata opiskelijaa ymmärtämään terveyttä
voimavarana ja kehittää opiskelijan valmiuksia arvioida omia terveyteen liittyviä valintoja ja
niiden seurauksia.
Suoritusohjeet
Ensimmäisen vuosikurssin aikana opiskellaan pakollinen opintojakso TE01 ja toisen
vuosikurssin aikana valinnaiset valtakunnalliset opintojaksot TE02 ja TE03. Jalasjärven
lukion koulukohtainen opintojakso TE04 valmentaa opiskelijaa ylioppilaskirjoituksiin, joten
se kannattaa sijoittaa kirjoitusvuoteen.
Arviointi
Pakollinen ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot (TE01-03) arvioidaan
numeroarvosanoin (4-10). Koulukohtainen opintojakso arvioidaan merkinnällä
suoritettu/hylätty. Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää opintoihin liittyvien tehtävien
tekemistä ja aktiivista osallistumista.

PAKOLLISET OPINNOT
O-TE01 Terveys voimavarana (2 op)
Opintojaksossa perehdytään kehon ja mielen hyvinvoinnin keskeisiin tekijöihin (elintavat,
seksuaali- ja mielenterveys). Terveyden kokonaisvaltaisuutta käsitellään muun muassa
terveyttä ja elintapoja selittävien keskeisten teorioiden ja mallien sekä erilaisten
terveyskulttuuristen tekijöiden avulla.
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VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-TE02 Terveys ja ympäristö (2 op)
Opintojaksossa tutustutaan terveyteen liittyvän tiedon hankintaan, arviointiin ja tulkintaan.
Sen lisäksi opiskeltavia asioita ovat muun muassa ympäristöön liittyvät erilaiset
terveellisyys- ja turvallisuustekijät sekä mielihyvä ja riippuvuus.
O-TE03 Terveys ja yhteiskunta (2 op)
Opintojaksossa tarkastellaan terveyttä yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Perehdytään
terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn eri aikakausina ja erilaisiin sairauksiin
sekä niiden hoitoon. Tutustutaan myös terveyteen liittyviin eettisiin kysymyksiin.

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O-TE04 Terveystiedon kertaus - kohti terveystiedon ylioppilaskoetta (2 op)
Opintojaksossa syvennetään ja laajennetaan terveystiedon ylioppilaskokeeseen
tarvittavaa osaamista ja tietoa. Painopiste on eri reaalikokeen tehtävätyyppeihin
vastaamisen harjoittelemisessa.

LIIKUNTA
Tavoitteet
Oppiaineen tavoitteet on luettavissa Jalasjärven lukion opetussuunnitelmasta.
Suoritusohjeet
Ensimmäisen vuosikurssin aikana opiskellaan pakollinen opintojakso LI01 ja
valtakunnallinen valinnainen opintojakso LI03. Toisen vuosikurssin aikana opiskellaan
pakollinen opintojakso LI02 ja valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista LI04 ja LI05
sekä koulukohtaisista LI06. Kolmanteen vuosikurssiin sijoittuu koulukohtaiset opintojaksot
LI07 ja LI08.
Liikunnan lukiodiplomia (LILD4) suoritetaan koko lukio-opintojen ajan.
Arviointi
Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot (LI01-LI05) arvioidaan
numeroarvosanoin (4-10). Koulukohtaiset opintojaksot (LI06-LI08) arvioidaan merkinnällä
suoritettu/hylätty. Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää aktiivista osallistumista.
Lukiodiplomin suoritus arvioidaan valtakunnallisten kriteerien mukaan.

PAKOLLISET OPINNOT
O-LI01 Oppiva liikkuja (2 op)
Opintojaksossa sovelletaan liikuntataitoja erilaisissa liikuntatehtävissä, - muodoissa ja lajeissa. Toteutetaan sisä- ja ulkoliikuntaa monipuolisesti ja yhteistyössä toimien.
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O-LI02 Aktiivinen elämä (2 op)
Opintojakson sisällöissä painottuu fyysisten ominaisuuksien itsearviointi, ylläpito ja
kehittäminen, oikeat suoritustekniikat sekä liikkuvuus ja kehonhuolto monipuolisesti
liikkuen ja yhteistyössä toimien.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-LI03 Uudet mahdollisuudet (2 op)
Opintojaksossa harjoitetaan ja sovelletaan liikuntataitoja ja -tietoja monipuolisesti ja uusin
tavoin tutustuen muun muassa uusiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin. Tavoitteena on
liikuntataitojen ja ominaisuuksien monipuolinen ylläpito ja kehittäminen. Pääpaino
mailapeleissä esim. sulkapallo, jääpelit, pickleball, salibandy, pingis, tennis, pesäpallo ja
viitepelit.
O-LI04 Yhdessä liikkuen (2 op)
Opintojaksossa toimitaan ryhmässä ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan yhdessätoimien.
Opintojakso keskittyy yhdessä liikkumiseen painopisteen ollessa joukkuepeleissä esim.
jalkapallo, beachvolley, lentopallo, koripallo, futsal, käsipallo ja viitepelit.
O- LI05 Virkistystä liikunnasta (2 op)
Opintojakson tavoitteena on arvioida omaa jaksamista ja oppia tekemään perusteltuja
liikunnallisia valintoja oman toiminta- ja opiskelukyvyn parantamiseksi. Tutustutaan ja
ohjataan itselle mielekkään ja virkistävän liikunnan löytämiseen (mm. kuntosali- ja muu
lihaskuntoharjoittelu, kestävyyskunnon harjoittaminen, lihashuolto ja rentoutuminen).
O- LILD4 Liikunnan lukiodiplomi (2 op)
Liikunnasta on mahdollista suorittaa lukiodiplomi, jota valmistellaan lukio-opintojen ajan.
Tätä ei sisällytetä työjärjestykseen. Lisätietoa diplomin suorittamisesta annetaan
pakollisen opintojakson LI01 alkaessa ja sitä löytyy myös opetussuunnitelman diplomiosuudessa.

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O- LI06 Wanhat tanssit (2 op)
Opintojaksossa valmistellaan ja harjoitellaan vanhojen päivän tanssiesitys.
O- LI07 Uutta kokeillen abien kanssa (2 op)
Opintojaksossa tutustutaan uusiin lajeihin, tuetaan opiskelijan jaksamista ja ohjataan häntä
huolehtimaan monipuolisesti fyysisestä kunnostaan. Sisältöjä ovat esim. padel, ultimate,
salibandy, keilailu, squash , racketball, golf, paintball, haulikkoammunta, kamppailulajit ja
ratsastus. Aiheuttaa kustannuksia opiskelijalle. Suorituspaikoille kuljetaan myös omilla
kulkuneuvoilla.
O- LI08 Retkiopintojakso (2 op)
Opintojaksossa perehdytään luonnossa liikkumiseen ja retkeilyyn sekä suunnitellaan ja
toteutetaan vaellus. Aiheuttaa hieman kustannuksia opiskelijalle. Toteutetaan seka
ryhmänä yhteistyössä biologia/ maantiedon kanssa.
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MUSIIKKI
PAKOLLISET OPINNOT
O- MU01 Intro – kaikki soimaan (2 op)
 monipuoliset äänenkäyttöä sekä laulu- ja yhteismusisointitaitoja kehittävät tehtävät ja
ohjelmisto
 luovaan tuottamiseen ja taiteelliseen ilmaisuun rohkaisevat tehtävät
 musiikin merkitysten pohdintaan innostava kuuntelu- ja musisointiohjelmisto
 musiikkiteknologian monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuudet
 mahdollisuuksien mukaan konserttikäyntejä ja tutustumista muihin taide- ja
kulttuuripalveluihin
O- MU02 Syke – soiva ilmaisu (2 op)
 musiikillisen osaamisen eri osa-alueita kehittävä ohjelmisto
 suomalaiset ja opiskelijoiden omat musiikkikulttuurit
 luovaa ajattelua ja taiteellista ilmaisua edistävät tehtävät myös teknologiaa hyödyntäen

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O- MU03 Genre - globaali uteliaisuus (2 op)
 erilaiset musiikinlajit, musiikkityylit ja -kulttuurit sekä niihin kytkeytyvät merkitykset ja
arvostukset
 musiikkikulttuurit kulttuurin osana
 monipuolinen työskentely erilaisten musiikkien kanssa
O- MU4 Demo - luovasti yhdessä (2 op)
 moduulin tavoitteiden toteuttamistavan ja ohjelmiston opiskelijalähtöinen suunnittelu
 musiikillinen tai taiteidenvälinen ryhmän resurssien mukaan
 musiikin vaikuttavuus esimerkiksi vuorovaikutuksessa, lyriikassa ja muissa taiteissa,
mediassa tai yhteiskunnassa
O-MULD3 Musiikin lukiodiplomi (2 op)

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O-MU05 Bändi- ja yhtyesoitto (2 op)
Opintojaksolla harjoitellaan eri bändisoittimien soittoa opiskelijan lähtötaso huomioiden ja
tutustutaan yhdessä musisoiden eri musiikkityyleihin. Harjoitellaan yhteissoittoa ja
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös opiskelijan aikaisempaa musiikillista
harrastuneisuutta. Soitetaan sekä klassikoita että hittejä.
O-MU06 Yhteismusisointi (2 op)
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O-MU07 Abilaulut (2 op)

O-MU08 Musiikkiprojekti (??op)
Opintojaksolla tuotetaan yhteinen musiikkiprojekti ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaan.
Musiikkiprojekti voi olla esimerkiksi konsertti, äänite, musiikkivideo, pieni tapahtuma tai
taiteidenvälinen produktio. Musiikkiprojekti voi koostua myös useasta pienestä
kokonaisuudesta. Projektin aihe valitaan ryhmän mielenkiinnon kohteiden ja toiveiden
mukaan.

KUVATAIDE
Tavoitteet
Kuvataiteen opinnoissa ohjataan opiskelijaa tarkastelemaan kuvataiteen ja muun
visuaalisen kulttuurin välittämiä viestejä ja niissä ilmeneviä arvoja suhteessa ympäröivään
kuvamaailmaan. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan kuvailmaisun, taitojen,
taidekäsityksen ja itsetuntemuksen kehittymistä tavoitteellisen työskentelyn ja reflektoinnin
kautta.

Suoritusohje
Opinnot suoritetaan seuraavassa järjestyksessä: Ensimmäisen vuosikurssin aikana
opiskellaan opintojaksot KU1 ja valinnainen valtakunnallinen KU3. Toisen vuosikurssin
aikana opiskellaan pakollinen KU2 ja valinnainen valtakunnallinen KU4. Opiskelija voi valita
valtakunnallisista KU2 tai MU2 jaksoista toisen, tai suorittaa molemmat. Opintojakso KU8
on suunniteltu ainoastaan abiturienteille viimeiselle vuodelle. Jalasjärven lukion
koulukohtaiset opintojaksot KU5-KU7 suoritusjärjestys on vapaa. Sisältökuvauksen
yhteydessä mainitaan, jos opintojakso soveltuu itsenäisesti opiskeltavaksi.
Arviointi
Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot (KU1-KU4) arvioidaan
numeroarvosanoin (4-10). Koulukohtaiset opintojaksot (KU5-KU8) arvioidaan merkinnällä
suoritettu/hylätty. Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää opintojaksoon sisältyvien
tehtävien tekemistä ja aktiivista osallistumista.

PAKOLLISET OPINNOT
O-KU01 Kuvataide 1 (2 op)
Tunneilla tulkitaan itselle ja muille merkityksellisiä kuvia, sekä jaetaan omaa ajattelua
kuvallisin keinoin. Käytämme erilaisia kuvailmaisun välineitä, materiaaleja, teknologioita ja
lähestymistapoja. Pyritään tutkimaan taidetta monista näkökulmista ja kulttuureista,
sijoitettunaan omaan aikakauteensa. Tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja
muusta visuaalisesta kulttuurista kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinoja
käyttäen.
O-KU02 Taide rakennetussa ja muotoillussa ympäristössä (2 op)
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Opintojaksolla suunnitellaan tuotteita, rakennettuja ympäristöjä ja palveluja
yhteiskuntakehityksen ja tulevaisuuden näkökulmista. Työskentelyssä kehitetään taitoja
erityisesti
kolmiulotteisten
rakennelmien
tekijänä.
Ymmärretään
paremmin
visuaalisuuden merkityksiä tuotteiden, rakennelmien ja arkkitehtuurissa. Materiaaleina
opintojaksolla muun muassa paperin eri muodot, paperimassa, savi.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-KU03 Median ja taiteen kuvat ympärillämme (2 op)
Käydään läpi mm. kuvaamisen periaatteita, sekä harjoitellaan kuvan/elokuvan
analysoimista. Työstämme omia kuvia; luomisesta, muokkaamisesta ja esittämisestä
digitaalisia keinoja käyttäen. Harjoittelemme kuvan tulkintaa kuvallisen ja sanallista keinoa
apuna käyttäen.
O-KUO4 Visuaalista taidetta tutkien ja taiteillen (2 op)
Jaksolla keskitytään opiskelijoiden omien kuvien käyttämiseen tutkivan, pitkäkestoisen ja
ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana. Työskentelyssä keskitytään oman ilmaisun esille
tuomiseen. Opintojaksolla työskennellään opettajan ohjauksessa, mutta pitkälti itsenäisesti
omien asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeimpänä tavoitteena on soveltaa
kuvan tekemisessä nykytaiteelle ominaisia ilmaisemisen, esittämisen ja toiminnan tapoja.
Opintojakso on hyvä harjoitus lukiodiplomin suorittamiseen.
O-KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi (2 op)
Edellyttää vähintään 4 hyväksytysti suoritettua kuvataiteen kurssia. Tavoitteena on, että
opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan
kuvataiteessa pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiodiplomi kuvaa monipuolisesti opiskelijan
tavoitteellista työskentelyä, kehittyneitä visuaalisia taitoja ja syvällistä osaamista. Tehtävä
suoritetaan ja arvioidaan Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Kuvataiteen
lukiodiplomin suorittamista suositellaan kaikille visuaaliselle alalle aikoville. Kuvataiteen
lukiodiplomi muodostuu teoksesta ja portfoliosta. Lukiodiplomi arvioidaan noudattaen
opetushallituksen laatimia suoritusohjeita ja arviointikriteerejä.

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O-KU05 Plastinen sommittelu eli kolmiulotteinen muotoilu (2 op)
Opintojaksolla harjoitellaan tilallista ajattelua, kolmiulotteista työskentelyä sekä omaa
ilmaisua. Tutustutaan muotoilussa hyödynnettävien materiaalien ominaispiirteisiin ja
valmistetaan niistä opiskelijoiden toiveet huomioiden veistoksia, astioita, hahmoja,
korkokuvia ja tuotteita. Materiaaleina on esimerkiksi savi, paperimassa, kipsi, rautalanka ja
kierrätysmateriaalit. Opintojakso ei sovellu opiskelijan itsenäiseen suoritukseen työtapojen
vuoksi.
O-KU06 Piirustus ja maalaus / Pima (2 op)
Opiskelijoiden toiveet huomioiden tutustutaan uusiin tekniikoihin sekä kehitetään
aikaisemmin opittuja taitoja, valittujen piirtimien ja maalauksen työvälineiden kautta.
Toteutettavat aiheet voivat olla esimerkiksi perspektiivi- ja tilankuvausharjoituksia,
muotokuvia, varjostus harjoituksia sekä abstrakteja teoksia. Opetuksen tavoitteena on tukea
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opiskelijan kuvailmaisun ja itsetuntemuksen kehittymistä tavoitteellisen työskentelyn ja
reflektoinnin kautta. Kurssi on mahdollista suorittaa osittain itsenäisesti.
O-KU07 Digitaalinen kuva (2 op)
Opiskelija harjoittelee digitaalisen kuvan vaikuttamiskeinoja havainnoimalla ja tekemällä.
Opintojaksolla herätellään kiinnostusta taidemuotona. Opintojakson ideana ei ole niinkään
teknisten hienouksien opettelu, vaan tavoitteena on löytää luovuus tekemisen kautta.
Käydään läpi kuvaamisen ja jälkikäsittelyn periaatteita sekä harjoitellaan kuvan/elokuvan
analysointia. Mahdollinen kuvankäsittely tehdään pääsääntöisesti GIMP -ohjelmalla, joka on
sähköisissä kirjoituksissa käytettävä kuvankäsittelyohjelma.
O-KU08 Abien Penkkariprojekti (2 op)
Abiturienteille suunnattu opintojakso, jonka aikana suunnitellaan ja toteutetaan
opiskelijoiden teeman mukaan Penkkaripäivän abigaala tai lukion tilojen somistus sekä
kuorma-autojen somistelakanoita ja abivideo. Osallistujat suunnittelevat juhlan ja/tai
somistuksen Penkkaripäivään, organisoivat toteutuksen ja valmistavat yhteistyössä kaikkien
abiturienttien kanssa tapahtuman somisteineen ja rekvisiittoineen valmiiksi opintojakson
aikana. Opintojakso päättyy Penkkaripäivänä.

OPINTO-OHJAUS
Tavoitteet
Opiskelija saa ohjauksessa tietoja ja taitoja toimiakseen vastuullisesti yhteiskunnassa
muut huomioiden. Ohjaus kehittää ja tukee opiskelijan vuorovaikutustaitoja ja hyvinvointia.
Opiskelijaa ohjataan tarkastelemaan asioita ja ilmiöitä sekä lukion jälkeistä aikaa
monipuolisesti. Ohjauksen tavoite on tukea opiskelijaa tekemään omia ratkaisujaan
lukiossa ja tulevaisuudessa sekä huolehtimaan omasta kokonaisvaltaisesta
hyvinvoinnistaan.
Suoritusohjeet
Pakolliset opinnot suoritetaan kolmen lukiovuoden aikana. Opintojakso sisältää
luokkatunteja, ryhmäohjausta, henkilökohtaista ohjausta, kirjallisia tehtäviä, vieraita ja
vierailuja kulloisenkin opiskelijaryhmän tarpeen ja toivomuksen mukaan.
Arviointi
Opinto-ohjauksesta ei anneta arvosanaa, vaan opintojaksosta annetaan suoritusmerkintä
(S). Opinto-ohjauksessa arviointi perustuu opiskelijan itsearviointiin sekä
vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palautteeseen eri ohjaustoimien
yhteydessä. Jokainen opiskelija asettaa itselleen omat tavoitteensa, joiden toteutumista
ohjauksessa seurataan.

PAKOLLISET OPINNOT
O-OP01 Minä opiskelijana, jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (4op)
Opiskelija tekee henkilökohtaisen, päivitettävän opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatkoopinto- ja urasuunnitelman. Opiskelija tutkii ja kehittää omaa oppimistaan ja
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hyvinvointiaan. Hänelle tarjotaan tietoja ja taitoja toimia ja tehdä valintoja sen hetkiseen
elämäntilanteeseensa ja tulevaisuuteen. Opiskelija syventää tietoa itsestään ja lukion
jälkeisestä ajasta: jatkokoulutus korkea-asteella, työelämä, yrittäjyys, oman
taloudenhoidon asiat, ajankäyttö ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Tarjotaan
valmiuksia ajankäytön suunnitteluun. Tehdään tutuksi ja harjoitellaan valmiin digitaalisen
ohjausmateriaalin käyttöä.

TIETOTEKNIIKKA
Tavoitteet
Tietotekniikan opiskelu
- tutustuttaa opiskelijan sähköiseen yo-tutkintoon
- opettaa sähköisten oppimisympäristöjen käytön
- innostaa tietotekniikan käyttöön opiskelun apuvälineenä
- antaa oppilaalle valmiuksia valita sopivat ohjelmat kulloinkin tehtävään työhön
- antaa edellytyksiä tietotekniikan sovelluksien kehityksen seuraamiseen
- syventää ja laajentaa tietotekniikasta kiinnostuneiden oppilaiden tietoja ja käyttötaitoja
- lisää harrastuneisuutta ja antaa valmiuksia omatoimiseen opiskeluun
- innostaa opiskelijat tietokonealan opintoihin
- tutustuttaa oppilaan tietojenkäsittelyopin keskeisiin osa-alueisiin ja niihin liittyvään
ajattelutapaan
- valottaa jokapäiväiseen elämään liittyvien tietojärjestelmien toimintaperiaatteita
Suoritusohjeet
Kurssi 1 suoritetaan lukiolla oppitunteina, muut kurssit itsenäisesti verkossa.
Arviointi
Kaikki kurssit arvioidaan suoritettu/hylätty.

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
O-TI01 Tietotekniikan perusteet 1 (2 op)
Tietotekniikan perusopintojakso, jossa perehdytään koulun atk-laitteistoon, sähköisiin
kokeisiin (sekä arviointiviikon että yo-tutkinnon) ja eri tietoteknisiin oppimisympäristöihin.
Opitaan sähköisten oppimateriaalien, Google G-suiten (Classroom) sekä
työvälineohjelmistojen käyttö. Harjoitellaan tietotekniikan perustaitoja painottaen
tietokoneen käyttöä opiskelun apuvälineenä. Opintojaksolla käydään läpi sähköisessä yotutkinnossa käytettäviä tietokoneohjelmistoja. Lisäksi tarpeen mukaan opastetaan oman
tietokoneen käyttöä sähköisissä yo-kokeissa. Hyvin painokkaasti suositeltava opintojakso
kaikille lukion opiskelijoille.
O-TI02 Tietotekniikan perusteet 2 (2 op)
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Syvennetään tietotekniikan tietotaitoja opintojen apuna. Valmistaudutaan eri ohjelmistoja
ja oppimisympäristöjä käyttäen sähköiseen yo-tutkintoon. Tämä opintojakso antaa hyvät
valmiudet sähköisten yo-/kurssikokeiden suorittamiseen tietokoneella.
O-TI03 Internetin ja tietoverkkojen perusteet (2 op)
Opintojaksolla opitaan internet -tietoverkon peruspalvelujen käyttö ja tehokas tiedonhaku.
Tiedonhaun ohessa opitaan oikeaoppinen lähteiden ja viitteiden merkitseminen. Opitaan
tietokonepohjaisen opiskelun perustyökalujen ja oppimisympäristöjen käyttö. Tutustutaan
sekä internetverkon että sosiaalisen median tietoturvaan.
O-TI04 Kuvankäsittelyä, grafiikkaa ja multimediaa (2 op)
Opintojaksolla opitaan kuvienkäsittely ja käydään läpi välineet omien piirrosten luomiseen.
Lisäksi opiskellaan multimedian tekoa, luodaan ja muokataan animaatioita/videoita.
Opintojaksolla voidaan myös tehdä tietokonepelejä valmiilla pelienteko-ohjelmistoilla.
O-TI05 Ohjelmointi (2 op)
Opintojaksolla opitaan ohjelmoinnin perusalkeet. Käydään läpi ohjelmointikielen muuttujat,
vakiot, perusrakenteet, vertailu ja aliohjelmat.
Opintojaksolla käytettävä ohjelmointikieli päätetään yhdessä opintojakson alussa.
Opintojakson suorittaminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista. Lisäksi
tehdään tietokonepelejä valmiilla peliohjelmointi ohjelmistoilla.

TEMAATTISET OPINNOT
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-TO1 Kansainvälisyyttä käytännössä (2 op)
O-TO2 Kansainvälisyyttä käytännössä (2 op)
O-TO3 Eurooppalainen kulttuuriperintö eläväksi ( )

LUKIODIPLOMIT
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
O-KULD1 Kuvataiteen lukiodiplomi (2 op)
O-LILD2 Liikunnan lukiodiplomi (2 op)
O-MULD3 Musiikin lukiodiplomi (2 op)
Tarkemmat kuvaukset kyseisten oppiaineiden kohdissa.
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Tehdyt muutokset opintosuunnitelmaan:

50

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
51

52

