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TERVETULOA PUOLALANMÄEN LUKIOON! 
 
Olet aloittamassa uutta lukuvuotta Puolalanmäen lukiossa! Tehdään siitä yh-
dessä hyvä. Tämä opas on tehty helpottamaan lukuvuottasi: löydät täältä 
mm. ohjeita lukiossa opiskeluun, lukiokurssien sisällöt ja suoritusohjeet sekä 
kaikki lukuvuoden tärkeät päivämäärät. 
 
Me Puolalanmäessä toivomme opiskelijoidemme kasvavan itsenäisesti ajatte-
leviksi, yhteistyökykyisiksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi, jotka arvostavat omaa 
kehittymistään ja nauttivat opiskelustaan toisia ihmisiä kunnioittaen ja heidät 
huomioiden. 
 
Puolalanmäen lukio on perinteikäs turkulainen oppilaitos. Toimimme kolmessa 
historiallisesti arvokkaassa rakennuksessa: Aurakatu 11, Puutarhakatu 5 ja 
Torninkatu 4. Aurakatu 11 on lukion päärakennus, jossa ovat myös hallinnon 
tilat (rehtori, apulaisrehtori, ja kanslia). 
 
Musiikkilukio 
 
Puolalanmäen lukio on yksi Suomen kymmenestä musiikin erikoislukiosta.  
Musiikkilukio tuo toiminnallaan väriä koko lukion elämään: musiikki kuuluu ja 
näkyy jokapäiväisessä opiskelussa. Lisäksi erilaiset konsertit ja muut esiinty-
miset tarjoavat elämyksiä koko koulun väelle ja rikastuttavat osaltaan Turun 
ja lähiseudun kulttuurielämää. 
 
 
Kielet, kansainvälisyys ja monipuolinen yleissivistys 
 
Lukiossamme on Turun laajin kielitarjonta, ja siksi meille tullaan opiskelemaan 
myös muista Turun lukioista. Kaikessa opetuksessa painotamme eri kulttuurien 
tuntemusta sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja keskinäistä arvostusta. 
Haluamme myös tarjota opiskelijoillemme korkeatasoisen humanistisen ja 
luonnontieteellisen yleissivistyksen sekä hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevai-
suutta varten. 
 
Me puolalanmäkeläiset olemme ylpeitä koulumme historiasta ja sen erityispiir-
teistä. Taiteet, tieteet ja taidot täydentävät meillä luontevasti toisiaan ja syven-
tävät kaikkien täällä opiskelevien ja työskentelevien sivistystä, suvaitsevai-
suutta ja kauneudentajua. 
 
Hyvää lukuvuotta Sinulle!       

      t. Puolalanmäen lukion väki 
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TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA 
 
Rehtori  Jouko Kauppinen (02) 2629 326, +358 50 4323 644 
    jouko.kauppinen@turku.fi 
 
Apulaisrehtori Eija H. Nieminen +358 44 9074 726 
    eija.h.nieminen@turku.fi 
 
Kanslia    (02) 2629 317, +358 40 5692 835 
Koulusihteeri Eija Vaarala fax 2629 311 
    eija.vaarala@turku.fi 
 
Kanslia on avoinna ma-pe klo 8.00–15.00. 
 
Opinto-ohjaajat Eija Pakola +358 44 9074 497 

  eija.pakola@turku.fi 
 

  Johanna Ahonen +358 40 6613 920 
                                                                    johanna.ahonen@turku.fi 
     
Terveydenhoitaja Anne-Maj Ainasoja (02) 2661 181, +358 44 9073 827 
  sij. elo-syyskuu Laura Ylitalo 
 
Erityisopettaja Mirva Jaakkola +358 44 9074 675 
 
Lukiopsykologi Anu Puukka +358 40 127 3138 
 
Lukion kuraattori  Outi Tauriala-Tolonen  +358 40 357 9565 
 
TVT-vastaavat Ilpo Metsänkylä, Aurakatu ja Puutarhakatu 

Essi Putkonen, Torninkatu 
 
Kiinteistön ulkotyöt Aila Heino  +358 44 9072 503 
 
Kiinteistönhoitaja Joonas Winter +358 44 9072 539 
 
Opettajat  Aurakatu 11 

 taukotila (02) 2629 839 
 työtila 3. krs (02) 2629 686 
 työtila 4. krs (02) 2629 838 

  Puutarhakatu 5 (02) 2629 680 
  Torninkatu 4 (02) 2629 681 
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Puolalanmäen lukion kotisivut: http://puolalanmaen-lukio.onedu.fi 
 
Lukion yhteisöpostiosoite: puolalanmaen.lukio@turku.fi 
 
Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi 
(ä=a, ö=o), poikkeuksena eija.h.nieminen ja kirsti.s.tuominen. 
 
sähköposti opiskelijat: https://www.outlook.com/edu.turku.fi 
 
Wilma:   https://wilma.turku.fi 
Moodle:   http://lukio.edu.turku.fi 
OnEdu:   eri oppiaineiden OnEdu-sivut löytyvät lukion  
   kotisivulta yläpalkin vasemmasta nurkasta  
   OnEdu-kuvakkeen alta. 
 
 
LUKION LANGATON VERKKO 
 
Turun lukioissa toimii kaupungin langaton verkko, joihin lukion omistamat lait-
teet kytkeytyvät automaattisesti. Opiskelijan oman tietokoneen tai tabletin voi 
kytkeä joko verkkoon Turku-Guest tai Turku-Personal.  
 
Turku-Guest 
 
Yhdistä laitteesi ko. verkkoon. Kirjautuminen tapahtuu www-selaimella. Kir-
jaudu edu.turku.fi-sähköpostin osoitteellasi (tunnus@edu.turku.fi) ja sen sala-
sanalla (nk. OPAS-salasana). Kirjautuminen on voimassa 8 tuntia kerrallaan. 
 
Turku-Personal 
 
Mikäli et halua päivittäin kirjautua verkkoon Turku-Guest, voit luoda henkilö-
kohtaisen varmenteen, jonka avulla laitteesi kytkeytyy verkkoon Turku-Perso-
nal automaattisesti. Ohje varmenteen tekemiseen: http://edu.turku.fi/tvt/tek-
niikka/wlan/personal.html 
 
Ero tiivistettynä: Personal-verkkoon kytkeytyminen vaatii aluksi enemmän toi-
mia, mutta käyttö on sen jälkeen vaivatonta. Guest-verkkoon kirjautuminen on 
yksinkertaista ja nopeaa, mutta se pitää tehdä päivittäin uudelleen. Valitse it-
sellesi mieluisampi tapa. 
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Opettajat lukuvuonna 2016–2017 
 
Nimi  Lyhenne Opetusaineet  Työpuhelin 
Aho Esko AHE historia, yhteiskuntaoppi 
Ahonen Johanna AHJ opinto-ohjaaja           040 6613 920 
Alho Kaarina ALK matematiikka 
Autio Hanna AUH uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia 
Einälä Katariina EIK englanti 
Heiskanen Arto HEA ruotsi 
Hiekka Sina  HIS virkavapaalla 
Jantunen Kari JAK musiikki 040 3584 817 
Jokisaari Olli-Jukka JOO filosofia 
Juvonen Sari JUS ranska, espanja 
Kauppinen Jouko KAJ rehtori 02 2629 326 / 050 4323 644 
Kivimäki Annamaria KIA ruotsi 
Kivimäki Kristiina KIK saksa, ruotsi 
Laakso Galina LAG venäjä 
Lallukka Katriina LAK englanti 
Lehtovaara Timo LET musiikki 040 7690 737 
Lempiäinen Riikka-Maria LRM liikunta 040 7765 887 
Lumme Tanja  LUT venäjä 
Metsänkylä Ilpo MEI matematiikka 
Mikkola Tomi MIT kemia, matematiikka 
Niemi Timo NIT äidinkieli 
Nieminen Eija NIE psykologia, apulaisrehtori 044 9074 726 
Nolvi Taru NOT kemia 
Pahlama Pekka PAP bändiopetus 
Pakola Eija PAE opinto-ohjaaja 044 9074 497 
Pekanheimo Päivi PEP äidinkieli 
Perho Antti PEA liikunta 040 7767 269 
Putkonen Essi PUE musiikki  
Pärssinen Katri PÄK kuvataide 040 8289 402 
Raja-aho Sari RAS biologia, terveystieto 
Rantanen Jarna RAJ englanti 
Salakka Taru SAT ranska 
Sjöblom Paula SJP englanti, saksa 
Suokivi Elina SUE fysiikka 
Susi Anni SUA musiikki 040 3585 077 
Tolonen Tapani TOT matematiikka, fysiikka 
Tuominen Kirsti TUK yksinlaulu 
Tuovila Tarja TUT äidinkieli 
Vasseur Josselin VAJ ranska 
Viljanen Harri VIH yhteiskuntaop i, historia 
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Virtanen Alexandra VIA saksa 
Ylisoivio Milla YLM maantiede, biologia 
 
 
Ryhmänohjaajat 
 
16A  Juvonen Sari        15A  Alho Kaarina  14A  Heiskanen Arto  
16B  Kivimäki Annamaria  15B  Metsänkylä Ilpo 14B  Einälä Katariina 
16C  Lumme Tanja        15C  Mikkola Tomi 14C  Sjöblom Paula  
16D  Niemi Timo        15D  Suokivi Elina  14D  Nieminen Eija  
16E  Tolonen Tapani        15E  Putkonen Essi 14E  Lehtovaara Timo 
16F  Viljanen Harri        15F  Kivimäki Kristiina 14F  Pekanheimo Päivi 
 
     13    Autio Hanna 
 
 
Tutorit ja digitutorit 
 
Tutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka ohjaavat ja auttavat uusia lukiolai-
sia lukion aloittamiseen ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.  
 

Ryhmä ja tutorit 
 
16A Anna Sand, Julia Forsström, Mikael Kaila 
 

16B Elina Auvinen, Anna Hollo, Emmi Valdolin 
 

16C Veera Kaasalainen, Frederica Juutilainen, Auri Valta 
 

16D Essi Markkola, Nea Koskinen, Bettina Paunonen 
 

16E Eeva Palmujoki, Hanna Kuusinen, Viljami Lumikko 
 

16F Elli Sainio, Salla Mattila, Hennaleena Nurmi 
 
 
Digitutorit ovat perehtyneet lukiossa käytettäviin sähköisiin ohjelmiin ja lait-
teisiin ja ohjaavat niiden käytössä. Ota rohkeasti yhteyttä! 
 
Lukuvuoden 2016–2017 digitutorit ovat Rasmus Henneken, Jalmari Hietanen, 
Pinja Korvenranta, Miika Lehtinen, Viljo Linjama, Sasu Norha, Iiro Seppä ja 
Olivia Wahlroos.  
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TYÖPÄIVÄT JA JAKSOT LUKUVUONNA 2016–17  
 
Syyslukukausi   ti 16.8. – ti 20.12.2016 (88 työpäivää)  
Kevätlukukausi  ke 4.1. – la 3.6.2017    (99 työpäivää)  
 
Jaksot: 1. jakso 16.8. – 6.10.2016    (38 p.) 
  2. jakso 7.10. – 29.11.2016    (36 p.) 
  3. jakso 30.11.2016 – 6.2.2017   (37 p.) 
  4. jakso 7.2. – 5.4.2017    (37 p.) 

5. jakso 6.4. – 3.6.2017    (39 p.) 
Loma-ajat: 
Syysloma  to 13.10. – su 16.10.2016  
Vapaa   ma 5.12.2016  

(la 3.12.2016 koulupäivä; itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla) 
Joululoma  ke 21.12.2016 – ti 3.1.2017  
Loppiainen  pe 6.1.2017 
Talviloma  ma 20.2. – su 26.2.2017  
Pääsiäisloma pe 14.4. – ma 17.4.2017 
Vappu  ma 1.5.2017 
Helatorstai to 25.5.2017 
 

KOEVIIKOT, UUSINTAKOKEET JA KOKEIDEN  
PALAUTUKSET 
 

 Jaksot Koeviikot Uusintakokeet Kokeiden palautukset 
  kevään 2016 jaksot ma 29.8.  
 

1 ti 16.8. – to 6.10. to 29.9. – to 6.10. 
(ma 10.10. abit) 

ma 7.11. 
     (s-16 abien uusinta  
      pe 28.10. klo 15–18) 

ke 26.10. 
     klo 8.10–11.00 

2 pe 7.10. – ti 29.11. ti 22.11. – ti 29.11. ma 16.1. ke 14.12.  
     klo 11.40–13.00 

3 ke 30.11. – ma 6.2. ma 30.1. – ma 6.2. ma 6.3. to 16.2. klo 8.10–9.45   
     ja 11.45–12.55 

 
4 ti 7.2. – ke 5.4. ke 29.3. – ke 5.4. 

ma 8.5. 
     (k-17 abien uusinta  
      pe 28.4. klo 12–15) 

to 27.4.  
    klo 8.10–11.00 

5 to 6.4. – la 3.6. 23.5. – 31.5. ma 28.8.2017 to 1.6.  
     klo 8.10–11.00 

 
HUOM! 7-palkin koe pidetään viimeisellä oppitunnilla ennen koeviikon alkua.  
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Tarkemmat tiedot koeviikon aikataulusta ja luokkatiloista kerrotaan ilmoitus-
tauluilla ja lukion kotisivuilla paria viikkoa ennen koeviikon alkua. Opiskelijalla 
koeviikon työjärjestys näkyy myös Wilmassa. 
 

LUKUVUODEN AIKANA TAPAHTUU  
 
Kaikki tapahtumat löytyvät kalenteriosiosta Opinto-oppaan loppupuolelta, 
mutta tähän koottuna joitakin lukuvuoden keskeisiä tapahtumia. 
 
Uusien opiskelijoiden tutustumispäivä pe 19.8. 
Tutorit järjestävät uusille ykkösille tutustumispäivän koulussa ja Puolalanpuis-
tossa. Ota päivästä kaikki irti, pidä hauskaa ja tutustu samalla mahdollisimman 
moneen uuteen koulukaveriisi. 
 
TJ 100 
Abiturientit juhlistavat sitä, että heillä on koulupäiviä jäljellä enää 100. Joka 
vuosi opiskelijat valitsevat teeman, jonka mukaan he pukeutuvat. Päivä on 
normaali koulupäivä, ja oppitunnit pidetään lukujärjestyksen mukaan. 
 
Puolivälin pullat ke 30.11. 
Lukion 2. vuoden opiskelijoilla lukio-opinnot ovat puolivälissä, joten sitä on 
syytä juhlia vähintäänkin pullakahveilla ja yllätysohjelmalla. 

Studia-Messut ke 30.11. ja Turun ABI-päivä to 12.1. 
Abeilla on mahdollisuus tutustua jatkokoulutusmahdollisuuksiin valtakunnalli-
silla Studia-Messuilla Helsingissä sekä turkulaisten korkeakoulujen ABI-päi-
vänä. Tarjolla monipuolista ja ajankohtaista jatkokoulutustietoa, josta kannat-
taa ottaa koppi! 
 
Lukion itsenäisyysjuhla ja syksyn lakkiaiset la 3.12. 
Tänä lukuvuonna juhlimme itsenäisyyttä ja uusia syksyn ylioppilaita poikkeuk-
sellisesti lauantaina. Pidämme samalla lukiossamme avoimien ovien päivän. 
Tervetuloa tutustumaan ja juhlimaan! 

Joulukonsertti ma 12.12. 
Joka vuosi järjestetään tunnelmallinen joulukonsertti yhdessä Puolalan ylä-
koulun musiikkiluokkien kanssa. Opiskelijat voivat ostaa iltakonsert-
teihin edullisia lippuja kansliasta. Joka toinen vuosi on lisäksi huikea 
Valon Aika, joka on koko Turun musiikkiluokkien yhteinen joulu-
konsertti hienoine tanssiesityksineen. Joulumusiikkia ja joulun tun-
nelmaa!  

a 
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Poropalkinnot ja pikkujoulut pe 16.12. 
Joulukuun ryhmänohjaustunnin yhteydessä jännitetään ensin alasalissa klo 
13.05, ketkä saavat tänä vuonna opiskelijakunnan myöntämät poropalkinnot, 
ja sitten juhlitaan pikkujouluja ryhmänohjausryhmittäin tai eri kokoonpanoissa. 
 

Joulukirkko ti 20.12.  
Syyslukukausi päättyy joulukirkkoon Tuomiokirkossa tiistaina 
20.12. klo 9.30. Virkistävää joululomaa! 
 
 
 

 
ABI-show to 16.2. 
Ylioppilaskuunteluiden jälkeen helmikuussa abiturientit juhlistavat sitä, että 
ovat jaksaneet painaa koulun penkkiä niin kauan (penkinpainajaiset=penkka-
rit). He kutsuvat kaikki koulun alasaliin katsomaan riemuaan. Koulupäivä päät-
tyy yhdeltä, jolloin alkavat penkkariajot kaupungilla. 
 
Päivän ohjelma:  
   8.10–9.45 kokeenpalautukset 
   9.50–11.00 ABI-show 
 11.00–11.15 abien ryhmänohjaus 
 11.45–12.55 kokeenpalautukset jatkuvat 
 13.00– penkkariajelut 
 
Wanhojen päivä pe 17.2. 
Vanhat tanssit on yksi lukion valinnaisia kursseja. Opiskelijat valitsevat sen 
yleensä toisena vuotena. Tansseja harjoitellaan 3. jakson aikana lukujärjestyk-
sen mukaisesti, ja ne esitetään Wanhojen päivänä sekä koululla että erikseen 
varatussa juhlapaikassa, jonne kutsutaan myös opiskelijoiden vanhemmat. 
Tänä lukuvuonna tanssitaan Logomossa yhdessä Kerttulin lukion kanssa.  
 
Päivän ohjelma:  

  8.15–9.30 ei oppitunteja (opettajienkokous)  
  9.35–10.15 oppitunti (40 min.) 1. vuoden opiskelijoille 
10.20–11.00 ryhmänohjaustuokio 1. ja 2. vuoden opiskelijoille 
11.00–11.45 ruokailu  
11.45–13.00 vanhojen tanssit alasalissa 
13.15–14.30 oppitunti 1. vuoden opiskelijoille  
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Taidepäivä pe 28.4. 
Kerran vuodessa järjestettävänä taidepäivänä ei ole tavanomaista opetusta, 
vaan päivän aikana opiskelijat tutustuvat ja osallistuvat omavalintaisesti erilai-
siin musiikki-, kuvataide-, liikunta- ja elokuvaesityksiin ja muuhun kulttuuritoi-
mintaan. 
 
Bändikatselmukset ma 6.2. ja to 1.6 
Kaksi kertaa vuodessa järjestetään lukion bändikatselmus Wimmassa. Koevii-
kon päätteeksi (tai sen aikana) on hyvä nollata mennyt jakso ja antaa musiikin 
viedä. 
 
Kevätretki pe 2.6. 
Kevään viimeisellä viikolla koko lukio toteuttaa pyöräretken Hirvensaloon. Tai-
dekappelissa on opiskelijoiden toteuttama hartaustilaisuus, ja sen jälkeen siir-
rytään viereiselle Sorttamäen rannalle, jossa on erilaisia aktiviteetteja ja tarjo-
taan retkievästä. Opiskelijoiden omaksi perinteeksi on muodostunut muuta-
mien telttakuntien yöpyminen rannalla edellisenä yönä. 
 
Kevätjuhla la 3.6. 
Kevätlukukausi päättyy Konserttitalossa järjestettävään ylioppilas-
juhlaan, joka on samalla koko koulun kevätjuhla. 
 
 
Vanhempainillat ja lukion esittelyilta 
 
Vanhempainillat pidetään Puutarhakadun koulutalon alasalissa. Niihin lähe-
tään erillinen kutsu. Valitettavasti koulun pihalle ei voi pysäköidä. 
 

 1. vuoden opiskelijoiden  huoltajille  ke 2.11.2016 klo 18.00 
 

 3.–4. vuoden opiskelijoiden huoltajille ke 16.11.2016 klo 18.00 
 

 2. vuoden opiskelijoiden huoltajille  ti 11.4.2017 klo 18.00 
 
 
Lukion esittelyilta  
 
Puolalanmäen lukion esittelyilta yhdeksäsluokkalaisille ja heidän vanhemmil-
leen järjestetään tiistaina 17.1.2017 klo 18.30. Eri koulutaloihin ja opettajiin 
voi tutustua kierroksella jo klo 17 alkaen. 
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Ryhmänohjaustuokiot 
 
1. jakso:  

 ti 16.8. klo 9.00 (1.vuosi) ja klo 10.00 (2.–4.vuosi): 
lukuvuoden aloitus, 1. jaksotiedotteen asiat 

 pe 19.8. klo 9.45–13.00 tutustumispäivä 1. vuoden opiskelijoille 
 to 22.9. klo 13.05–13.45 (palkki 16): 2. jaksotiedote  

2. jakso: 
 pe 28.10. klo 9.35–10.15 (palkki 24): 1. jakson arviointi 
 ma 14.11. klo 9.35–10.15 (palkki 24): 3. jaksotiedote  

3. jakso: 
 pe 16.12. klo 13.05–14.30 (palkki 37): poropalkinnot alasalissa,  

2. jakson arviointi, pikkujoulut 
 ma 23.1. klo 11.45–12.25 (palkki 35)*: 4. jaksotiedote, tenttijärjestys 

 

  * Huom. oppitunnit joko 12.30–13.10 (1.ruokailu)  
    tai 11.05–11.40 (2. ruokailu) 

4. jakso: 
 to 16.2. vain ABEILLE (abishow’n jälkeen): abitodistukset 
 pe 17.2. klo 10.20–11.00 (palkki 44): 3. jakson arviointi  
 ti 21.3. klo 11.45–12.25 (palkki 44)*: 5. jaksotiedote  

5. jakso: 
 to 28.4. klo 8.15–9.30 (palkki 51): seuraavan vuoden valinnat, 

4. jakson arviointi 
 la 3.6. klo 10.00–10.20: 5. jakson arviointi, vuosikertomus  

 

Ryhmänohjaustuokioita on pääsääntöisesti kaksi jokaisessa jaksossa.  

Ryhmänohjaustunteihin käytetään yleensä puoli tuntia eri palkkien kurssiai-
kaa sekä kymmenen minuuttia välituntiaikaa, yhteensä 40 minuuttia (+ viiden 
minuutin siirtymä). Kaksi kertaa lukuvuodessa on pidempi 75 minuutin ryh-
mänohjaustunti: pikkujoulukerta ennen joulua sekä keväällä kurssivalintojen 
suunnittelukerta.  
 
Jakson ensimmäisellä ro-tunnilla jaetaan edellisen jakson arviointi. Jakson 
toisella ro-tunnilla käydään läpi seuraavan jakson tapahtumat. Lisäksi ro-tun-
neilla käydään läpi erilaisia ajankohtaisia asioita (1., 2. ja 3.–4.- vuosikurssien 
ryhmillä osittain eri sisällöt) ja kerätään palautetta lukion toiminnasta. 
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Seuraavan jakson ryhmänohjaustuntien ajat varmistetaan vielä edellisen jak-
son viimeisellä ryhmänohjaustunnilla sekä lukion ilmoitustaululla.  

Opiskelija on velvollinen osallistumaan ro-tunteihin. Mahdollinen poissaolo 
selvitetään ryhmänohjaajalle ja tiedot ro-tunnin sisällöstä selvitetään ottamalla 
yhteyttä ryhmänohjaajaan. 

LUKIOSSA OPISKELU 
 
Lukiossa opiskelija voi itse vaikuttaa opinto-ohjelmaansa ja opiskeluaikatau-
luunsa. Koko lukion vähimmäiskurssimäärä on 75 kurssia, maksimimää-
rää ei ole. Lukion suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää, että jo ensim-
mäisenä opiskeluvuotena opinto-ohjelma on laadittava riittävän tiiviiksi eli on 
valittava 28–32 kurssia. Jokaisessa jaksossa tulisi olla siis viisi–kuusi kurssia.  
 
Opintosuunnitelma  
 
Opintosuunnitelman tulee sisältää kaikki pakolliset kurssit. Pakollisten kurs-
sien määrä on matematiikan ja kielten oppimääristä riippuen 47–52. Niiden li-
säksi opiskelijan on suoritettava vähintään 10 syventävää sekä muita valin-
naisia kursseja niin, että lukion vähimmäiskurssimäärä eli 75 kurssia täyttyy.  
 
Syventävät ja soveltavat kurssit syventävät oppiaineen ymmärtämystä ja 
osaamista. Niitä kannattaa valita oppiaineissa, joista pitää, joissa opiskelume-
nestys on hyvää – ja joita ehkä mahdollisesti kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa.  
 
Musiikkilukion erityissääntö 
 
Musiikkilukiolaisilla tulee lukion opinto-ohjelmaan sisältyä vähintään 13 musii-
kin kurssia. He voivat halutessaan jättää pois joitakin muille pakollisia kurs-
seja. Mitään oppiainetta ei kuitenkaan voi kokonaan jättää opiskelematta, ja 
kaikkien oppiaineiden pakollisista kursseista on suoritettava vähintään puolet. 
Mahdollisessa ylioppilaskirjoitusaineessa on suoritettava kaikki ko. aineen pa-
kolliset kurssit. 
 
Ensimmäisen vuoden opinnot  
 
Ensimmäisenä lukiovuotena opiskelija opiskelee lähinnä pakollisia kursseja. 
Useimmissa oppiaineissa on hyvä edetä kurssien numerojärjestyksessä. Tar-
kista kurssien suoritusjärjestys taulukosta, jonka löydät myöhempänä tästä 
oppaasta. Järjestyssuositus ei välttämättä kaikkien kohdalla toteudu (esimer-
kiksi jos haluat opiskella paljon eri kieliä, pitkää matematiikkaa, fysiikkaa jne.).  
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Kielivalinnat lukiossa  
 
Puolalanmäen lukio tarjoaa kaupungin laajimman vieraiden kielten valikoi-
man: opiskelija voi opiskella A-kielinä englantia, ranskaa, saksaa tai venäjää. 
Ruotsin kielessä opiskelija voi valita A- tai B-kielen oppimäärän riippumatta 
siitä, kumpaa hän on yläkoulussa lukenut (A-kieli= alakoulussa alkanut kieli, 
B-kieli= yläkoulussa alkanut kieli).  
 
Lukiossa voi jatkaa yläkoulussa aloitettujen kielten opiskelua tai aloittaa aivan 
uusia. Puolalanmäessä ns. lyhyinä kielinä voi opiskella ranskaa, saksaa, ve-
näjää ja espanjaa. 
 
Lyhyt vai pitkä matematiikka?  
 
Kaikki uudet lukiolaiset suorittavat syksystä 2016 alkaen aluksi matematiikan 
yhteisen opintokokonaisuuden (MAY1). Sen jälkeen opiskelu eriytyy, ja opis-
kelija valitsee joko pitkän tai lyhyen matematiikan.  
 
Pitkä matematiikka antaa enemmän valmiuksia ammattihaaveita ja jatko-
opintoja ajatellen, mutta vaatii myös paljon työtä ja hyvät pohjatiedot. Käytän-
nössä pitkä matematiikka on välttämätön, jos haaveilet tekniikan tai mate-
maattis-luonnontieteiden jatko-opinnoista. Lyhyen matematiikan kursseilla py-
ritään ratkaisemaan käytännön elämässä esiintyviä matemaattisia ongelmia. 
Lyhyt matematiikka antaa matemaattiset valmiudet kaupallishallinnollisiin, yh-
teiskuntatieteellisiin ja humanistisiin jatko-opintoihin.  
 
Pitkän matematiikan voi myöhemmin vaihtaa lyhyeen matematiikkaan. Ly-
hyen vaihtaminen pitkään on hankalampaa, koska kursseja on pitkässä mate-
matiikassa enemmän, ja se saattaakin johtaa opiskeluajan pidentymiseen.  
 

Oppimäärän vaihtaminen 
 
Jos opiskelija haluaa vaihtaa matematiikan oppimäärää, hänen tulee aina neu-
votella asiasta matematiikan opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. 
Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen hyväksi lukemisessa 
noudatetaan seuraavia vastaavuuksia: 
 
vanha OPS:        M1 = N1, M3 = N2, M6 = N5, M7= N4 ja M8 = N3 
 
uusi 2016 alkava OPS:  MAA2 = MAB2, MAA3 = MAB3,  MAA6 = MAB7,   

     MAA8 = MAB4, MAA10 = MAB5 
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Muut pitkän oppimäärän opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai 
soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.  
 
Muiden aineiden (kielten) oppimäärän vaihtaminen sovitaan kurssikoh-
taisesti aineenopettajan kanssa. 

Opinto-ohjelma ja sen muuttaminen 
 
Opinto-ohjelmaa voi tarkistaa ja muuttaa tarvittaessa. Opinto-ohjelman muutos 
on tehtävä hyvissä ajoin ennen seuraavan jakson alkua, viimeistään koeviikon 
alkuun mennessä. Yksittäisen opiskelijan opinto-ohjelman muuttaminen vai-
kuttaa aina myös opetusryhmien kokoon. Joskus opiskelijan valintoja saate-
taan joutua hallinnollisesti muuttamaan tai haluttuja muutoksia ei voida toteut-
taa, jos opetusryhmien koot kasvavat liian suuriksi.  
 

Opintojen eteneminen ja ns. ”hälytysrajat” 
 
Lukion suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää, että opinto-ohjelma on laa-
dittava riittävän tiiviiksi. Oheisessa taulukossa näet ns. hälytysrajat eli kuinka pal-
jon kursseja olisi hyvä olla kunkin jakson jälkeen. 
 

 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso 
1. v   5 kurssia 10 kurssia 16 kurssia 22 kurssia 28 kurssia 
2. v 33 kurssia 39 kurssia 45 kurssia 51 kurssia 57 kurssia 
3. v 63 kurssia 69 kurssia 75 kurssia   

 

Lukiodiplomit ja muut kurssit 
 
Puolalanmäen lukiossa voi suorittaa kuvataiteen ja musiikin lukiodiplomin. Li-
säksi on mahdollista suorittaa ranskan ja saksan kielissä viralliset kielitutkinnot 
Delf ja DSD II (Deutsches Sprachdiplom) sekä äidinkielen suullisen kielitaidon 
kokeen. 
 
Opiskelija voi saada lukiokursseja myös erilaisista hyvinvointikursseista, lii-
kennekasvatuksesta, opiskelijakunta- ja tutortoiminnasta, vaihto-oppilasvuo-
desta, leirikoulutoiminnasta, kulttuuripassista jne. Näistä kuulet lisää lukion ai-
kana. 
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Kurssien suorittaminen 
 
Pääsääntö on, että kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä – ensin pakolli-
set ja sen jälkeen syventävät ja soveltavat kurssit. Tarvittaessa kurssijärjes-
tyksestä voi poiketa. Kurssin ensimmäisellä oppitunnilla on oltava läsnä.  
 
Kurssin voi suorittaa 

1. osallistumalla opetukseen ja kurssikokeisiin 
2. opiskelemalla kurssi itsenäisesti, jos se päällekkäin toisen kurssin 

kanssa 
3. opiskelemalla toisessa oppilaitoksessa kurssin, jota ei omassa lukiossa 

ole tai joka ei sovi työjärjestykseen  
4. verkko- tai etäopetuksena 

 
Kurssin itsenäinen opiskelu 
 
Lukiokurssin tai sen osan voi suorittaa itsenäisesti opiskellen. Opiskelija, joka 
haluaa suorittaa kurssin itsenäisesti, täyttää Itsenäisen suorituksen lo-
makkeen yhdessä kurssin opettajan kanssa. Itsenäisen suorituksen lupa 
pyydetään rehtorilta.   
 
Kurssin itsenäinen suorittaminen ei tarkoita vain kurssikokeeseen osallistu-
mista. Lomakkeeseen kirjataan vaadittavat kurssisuoritukset, jotka vastaavat 
lähikurssilla tehtyä työmäärää. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään 
aina hyväksytty arvosana. 
 
Vieraissa kielissä kurssin itsenäistä suoritusta on harkittava tarkkaan, ja sille 
on oltava vahvat perusteet. Itsenäisen suorittamisen haittapuolena on oppitun-
neilla tapahtuvan harjoittelun väheneminen (kuullun ymmärtämisen ja suullisen 
kielitaidon harjoittelu). Tämän vuoksi itsenäinen suoritus käsittää pääsääntöi-
sesti vähintään samat kurssisuoritukset kuin ko. kurssin arviointiin sisältyy. Li-
säksi itsenäiseen suoritukseen sisältyy näyte suullisesta kielitaidosta. Itsenäi-
sesti suoritettavasta kurssista on saatava hyväksytty arvosana. Mikäli kurssia 
ei voi arvioida hyväksytyksi, opiskelijan on osallistuttava kurssin opetukseen. 
 
Kurssit muissa lukioissa 
 
Turun päivälukiot noudattavat samaa tuntikaaviota eli aikataulutusta. Tämän 
vuoksi kursseja voi valita myös muiden lukioiden tarjonnasta. Muiden lukioi-
den kursseille ilmoittaudutaan opinto-ohjaajan kautta, joka varmistaa, 
että kurssilla on tilaa. Muissa päivälukioissa, Turun iltalukiossa, etärenkaassa 
tai Turun kesälukioissa suoritetut kurssit hyväksytään kurssisuorituksiksi.  
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Muu osaamisen tunnustaminen 
 
Lukiossa voidaan huomioon opiskelijan muualla suoritetut opinnot siltä osin, 
kuin ne vastaavat lukion kurssien sisältöjä. Ko. opinnot eivät voi olla peruskou-
lun oppimäärään kuuluvia opintoja. 
Muualla suoritetusta kurssista opiskelijalla tulee olla todistus, kurssikoe tai vas-
taava suoritusnäyttö. Rehtori päättää opintojen hyväksymisestä. Muualla suo-
ritettujen musiikin kurssien hyväksi lukemisesta päättää Timo Lehtovaara. 

 

Oppimateriaalit 
 
Lukiossa opiskelija hankkii ja kustantaa oppikirjat ja muun mahdollisen opis-
kelumateriaalin itse. Kurssimateriaalit voi hankkia halutessaan myös sähköi-
senä. Jos saat tai ostat vanhoja oppikirjoja, pidäthän huolen siitä, että teh-
tävä- ja harjoituskirjat ovat puhtaat eli niistä on vanhat vastaukset tms. pyy-
hitty pois. Oppikirjaluettelon löydät myöhempänä tästä oppaasta. 
 
Ylioppilastutkinnon sähköistyminen edellyttää tietotekniikan hyödyntämistä 
myös oppitunneilla. Osassa oppiaineita on jo siirrytty sähköisiin oppimateriaa-
leihin. Opiskelijalla tulee siis olla oppitunneilla oma kannettava tietokone tai 
muu mobiililaite jota hän voi käyttää opiskelussaan. Tarkempia ohjeita sähköi-
sistä ylioppilaskirjoituksista ja ohjeistus laitevaatimuksista löytyy sivuilta 
http://www.digabi.fi 
 
Lukion ykkösvuotisille järjestetään syksyn alussa Dig IT -kurssi, jolla harjoitel-
laan eri sähköisten materiaalien ja ohjelmien käyttöä. 
 

Opiskelutaitoja kannattaa kehittää  
 
Opiskelu lukiossa muuttuu peruskouluun verrattuna: jaksot vaihtuvat nope-
asti, kurssit ovat tiiviitä, ja tunneilla käsitellään laajoja asiakokonaisuuksia. 
Läksyjä ja kokeeseen luettavaa tulee paljon. Itsenäisen työn ja oman vastuun 
osuus kasvavat, ja joskus opiskelijasta voi tuntua, ettei kaikkea ehdi tehdä 
kunnolla.  
 
Opiskelussa voi kuitenkin kehittyä. Helpoin ja paras tapa auttaa itseään on 
tuttu ja yksinkertainen: ole aktiivinen oppitunneilla, kuuntele, tee muistiinpa-
noja ja osallistu. Läksyjen säännöllinen tekeminen on parasta koeviikkoon 
harjoittelua. Huolehdi myös jaksamisestasi: pidä huoli, että harrastuksille, ys-
täville ja levolle jää sopivasti aikaa. Tärkeää on myös asenne: olet lukiossa it-
seäsi varten. Aseta tavoitteet korkealle, innostu uusien asioiden oppimisesta 
ja yritä parhaasi   



18 

KOEVIIKON YM. KÄYTÄNTEITÄ JA OHJEITA 
 
Koeviikko 
 
Jokainen jakso päättyy koeviikkoon. (Koko lukuvuoden koeviikot sivulla 8.) Ko-
keiden järjestys määräytyy kurssitarjottimen palkkien mukaan. 7-palkin koe pi-
detään pidennetyllä oppitunnilla koeviikon ulkopuolella. Joissakin aineissa voi-
daan pitää kurssin aikana myös välikokeita. Mikäli jossakin oppiaineessa ei ole 
koetta, koeviikolla pidetään normaalit oppitunnit.  
Koeviikolla kokeet alkavat pääsääntöisesti klo 9.00 ja päättyvät klo 11.30. Ko-
keesta saa poistua aikaisintaan klo 10.00. Ruokala on avoinna klo 10.30–
12.00. Ne opiskelijat, joilla on oikeus lisäaikaan kokeessa, informoivat opettajia 
asiasta itse. Lisäaika on mahdollista hyödyntää ennen varsinaisen kokeen al-
kua, klo 8.15 alkaen. 
 
Kokeen jälkeen klo 12.15–13.00 pidetään seuraavan päivän kokeen preppaus 
eli kertaustunti, johon on hyödyllistä ja kannatettavaa osallistua.  
 
Koepaperit opiskelija saa koulusta. Valtaosa kokeista on sähköisiä; silloin opis-
kelijalla on oltava oma tietokone mukana. Koulussa on muutamia kymmeniä 
varakoneita, mutta niitä ei riitä kaikille. Laukut ja kännykät jätetään luokan 
eteen tai taakse.  
 
Kokeiden palautustuokiot pidetään erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan 
parin viikon kuluttua jakson vaihtumisen jälkeen. Kukin kokeenpalautustuokio 
kestää 20 minuuttia, minkä jälkeen on siirtymäaikaa viisi minuuttia. Kokeenpa-
lautusaikataulu on nähtävissä lukion kotisivuilla. 
 
Vilppi ja plagiointi 
 
Jos opiskelija syyllistyy kokeessa tai muissa suorituksissaan vilppiin tai vilpin 
yritykseen, hänen kurssisuorituksensa jätetään arvostelematta. 
Vilppiä on lunttaus koetilanteessa, suoraan internetistä tai muista lähteistä ko-
pioiminen ilman lähdeviitettä. Vilpiksi katsotaan myös ylimääräisen tavaran, 
kuten puhelimen, hallussapito koetilanteessa. Vilpistä ilmoitetaan aina alaikäi-
sen opiskelijan huoltajalle.  
 
Hylätyn kurssin voi suorittaa 

1. Osallistumalla uusintakuulusteluun, johon saa osallistua vain kerran. Vii-
dennen jakson uusintakuulustelu järjestetään seuraavan syyslukukau-
den alussa. 

2. Osallistumalla uudelleen opetukseen ja kurssista järjestettäviin kokeisiin. 
3. Opiskelemalla kurssi opettajan harkinnan mukaan itsenäisesti. 
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Uusintakokeet 
 
Jos opiskelija sairastuu koeviikolla, hänen tulee ilmoittaa poissaolosta välittö-
mästi kurssin opettajalle Wilma-viestillä. Muu hyväksyttävä syy poissaololle 
on sovittava opettajan kanssa etukäteen. Kokeen voi suorittaa uusintapäi-
vänä, joita järjestetään kerran jaksossa.  
 
Uusintakoepäivinä voi suorittaa myös hylättyjä, hyväksyttyjä ja itsenäisesti 
suoritettavia kursseja. Yhdellä kerralla kannattaa osallistua korkeintaan kah-
teen kokeeseen.  
 
Uusinnat pidetään yleensä maanantaisin klo 17–20 Aurakadun koulutalossa. 
Kokeeseen on saavuttava ajoissa, viimeistään klo 16.45. Ulko-ovi sulkeutuu 
klo 17.00. Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 18. 
(ks. kaikki koepäivämäärät sivulla 8).  
 

Uusintakokeeseen ilmoittautuminen 
 
Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilmassa Tentit-välilehdellä. 
(Wilmassa uusintakokeita kutsutaan tentti-nimellä.) 
 

1. Sivulla on luettelo edellisen jakson kursseista. Jos oikeaa tenttiä ei näy 
ruudulla, voit luoda sen itse. Ikkunan alaosassa on kentät uuden tentin 
luomiselle. Valitse tenttipäivä, tentittävä kurssi ja opettaja. Jos sinulla on 
kurssista aiempi arviointi, ruudulle ilmestyy suoritustiedot (päivämäärä, 
arvosana, opettaja). Tarkista, että olet ilmoittautunut oikeisiin kokeisiin 
(kurssi ja opettaja). Ilmoita, jos aiot käyttää lisäaikaa (pidennetty koe-
aika). Lisäaika alkaa klo 16.00. 
 

2. Ilmoittaudu viimeistään uusintakoetta edeltävänä keskiviikkona klo 
13.15 mennessä. Huom. Tämän jälkeen et voi ilmoittautua Wilmassa. 
 

3. Abien ylimääräisiin uusintakokeisiin ilmoittaudutaan Wilmassa ma 24.10. 
ja ma 24.4. klo 13.15 mennessä. 

 
4. Ilmoittautuminen lasketaan koekerraksi, mikäli sitä ei ole pätevästä 

syystä etukäteen peruttu. Voit perua tentti-ilmoittautumisen klikkaamalla 
tentin kohdalla Peru tentti -painiketta. Tentti-ilmoittautumisen voit perua 
siihen saakka kuin ilmoittautumisaikaa on jäljellä. 

 
5.  Ilmoita, mikäli teet kokeen tietokoneella.  
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Abien ylimääräiset kurssikokeet, preliminäärit ja tentit 
 

Abiturienttien on mahdollista suorittaa syksyn ylioppilaskirjoitusten kanssa 
päällekkäisiä kokeita ylimääräisenä koepäivänä. Tänä syksynä ylioppilaskirjoi-
tukset ja koeviikko menevät päällekkäin kolme kertaa:  
 
ke 28.9. matematiikka ja 17-palkin koe 
pe 30.9.   PS, FI, HI, FY, BI ja 12-palkin koe 
ma 3.10.   C-kielet ja 13-palkin koe 
 
Syksyn ylimääräinen koepäivä järjestetään maanantaina 10.10. klo 16.45–20. 
Ylimääräisiin kokeisiin ilmoittaudutaan suoraan aineenopettajalle.  
 
Keväällä 47-palkin koe on samaan aikaan C-kielten kokeiden kanssa 27.3., 
mutta tuolloin abiturientit ovat pääsääntöisesti jo lukulomalla. Mikäli kuitenkin 
tarvitset ylimääräisen koepäivän, sovi asiasta 47-palkin opettajan kanssa ja ota 
tarvittaessa yhteyttä kansliaan. 
 
 
Preliminäärit ovat abeille järjestettäviä harjoituskokeita yo-kirjoituksia varten.  
 
Syksyllä:      alustavasti 

A-kielet   ke 7.9. klo 11.45–17  Y-talon 2. krs 
 
Keväällä: 

Äidinkieli   
tekstitaidon koe ke 25.1. klo 8.30–14.30   Y-talon 2. krs 

 esseekoe  ti 28.2. klo 8.30–14.30 
 

Matematiikka ti 7.2. klo 8.30–14.30  Puutarhakatu 
      

 
Kielten ja reaaliaineiden preliminäärikokeet pidetään 3. koeviikolla 
kurssien omina koepäivinä. 

 
4. koeviikolla abikursseilla ei pidetä kertaustunteja preliminäärien takia. 
 
Tentit ovat kolme tuntia kestäviä suullisia kertaustilaisuuksia ennen yo-kirjoi-
tuksia. Syksyllä aineenopettajat voivat sopia mahdollisen tenttiajan oman kir-
joitusryhmänsä kanssa. Kevään tentteihin ilmoittaudutaan Wilman välityksellä 
marras-joulukuun aikana, ja varsinainen tenttiaika on lukulomalla ennen kirjoi-
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tuksia 27.2.–10.3.2017. Tenttityöryhmän jäsen (kakkosilla oma ryhmänoh-
jaaja) tiedottaa tarkemmin tenteistä ja niihin ilmoittautumisesta syksyn ryh-
mänohjaustunneilla. 
 

ARVIOINTI 
 

Kurssin arviointi 
 
Kurssit arvioidaan itsenäisesti toisistaan riippumatta. Kurssi arvioidaan nume-
roin 4 –10 tai suoritusmerkinnällä S. Kurssiarvosana määräytyy koearvosa-
nan ja muun näytön perusteella. Muuhun näyttöön sisältyvät mm. tuntiosaa-
minen ja -aktiivisuus, kotitehtävien tekeminen sekä erilaiset kirjoitelmat tai 
muut tehtävät. Osasuorituksen puuttuminen voi alentaa kurssin arvosanaa tai 
estää sen arvioinnin kokonaan. 
 
Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään aina hyväksytty arvosana. 
 
Todistuksen kirjainten merkitykset 
 
S = hyväksytty /suoritettu kurssi 
T = kurssissa on kurssikoe tekemättä tai suorittamattomia osa-alueita 
Z = kurssin suoritus on keskeytynyt (Puolalanmäen lukiossa ei Z-merkintää  
       käytetä, mutta esim. Turun kesälukio käyttää sitä.) 
 
T-merkinnät  
 
Puuttuva kurssikoe suoritetaan heti seuraavassa uusintakokeessa. Myös 
puuttuvat osasuoritukset palautetaan pääsääntöisesti uusintakokeeseen, 
kuitenkin viimeistään seuraavaan koeviikkoon mennessä. Muussa tapauk-
sessa kurssi mitätöidään. Erityistilanteessa rehtorilta voi anoa pidennystä kurs-
sin suorittamiseen. 
 
Opiskelijalla on oikeus korottaa korkeintaan vuoden vanhaa kurssin arvosanaa 
kerran koulun määräämänä päivänä. Jos opiskelija yrittää korottaa hyväksyttyä 
arvosanaa, ja saakin huonomman arvosanan, parempi arvosana jää voimaan. 
 
Arvioinnin uusiminen ja oikaisu 
 
Opiskelijalla on oikeus pyytää arvioinnin uusimista 14 vuorokauden kuluessa. 
Uusimisesta on tehtävä kirjallinen ja perusteltu pyyntö rehtorille. Uudesta arvi-
oinnista päättävät rehtori ja aineenopettaja yhdessä.  
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Oppiaineen oppimäärän arviointi 
 
Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan opiskelemista pakollisista ja sy-
ventävistä kursseista sekä soveltavista kursseista. Oppimäärän päättöarvo-
sana määräytyy opiskelijan suorittamien pakollisten ja valtakunnallisten kurs-
sien arvosanojen keskiarvosta pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Kou-
lukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit vaikuttavat oppimäärän arviointiin 
ainoastaan korottavasti. Aineenopettajalla on lisäksi oikeus korottaa arvosa-
naa harkinnan mukaan.  
 
Kunkin oppiaineen valtakunnallisista kursseista vähintään 2/3 on oltava hyväk-
sytysti suoritettuja. Oppiaineen oppimäärässä voi siis olla hylättyjä kurssiarvo-
sanoja enintään: 
 

pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä yhteensä hylättyjä enintään 
1 – 2 kurssia 0 
3 – 5 kurssia 1 
6 – 8 kurssia 2 

9 kurssia tai enemmän 3 
 
Mitään arvioitua kurssia ei voida jälkikäteen poistaa. Koulukohtaisista syventä-
vistä ja soveltavista kursseista kokonaiskurssimäärään voidaan lukea vain hy-
väksytysti suoritetut kurssit.  
 
Opiskelijalla on mahdollisuus ennen päättötodistuksen antamista osallistua ko-
rotuskuulusteluun, jossa kuulusteltava oppimäärä on suoritettu aineen oppi-
määrä. Päättöarvioinnin korotuskokeeseen ilmoittaudutaan kirjallisesti kysei-
sen aineen opettajalle myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaan. 
 
Musiikkilukiokurssien suorituksista annetaan opiskelijalle erillinen todistus. 
 
Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet 
Kaikki muut pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin, mutta opinto-
ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Opiskelija on oikeutettu saamaan suo-
ritusmerkinnän myös 

 liikunnasta  
 niistä oppiaineista, joissa opiskelija suorittanut vain yhden kurssin  
 valinnaisista kielistä, joissa opiskelija suorittanut vain kaksi kurssia 

Numeroarvioinnin muuttamista S-merkinnäksi opiskelija voi pyytää kirjallisesti 
koulusihteeriltä abivuonna, keväällä viimeistään 1.5. mennessä. 
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POISSAOLOT 
 
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapau-
tusta (Lukiolaki 25§). Lukiokurssit ovat tiiviitä, joten jokainen oppitunti on tär-
keä. Poissaolot saattavat myös vaikuttaa kurssin arvosteluun.  
 
Opiskelija on velvollinen selvittämään poissaolonsa. Lukiossa on käytössä 
Wilma-poissaoloseuranta, jonka kautta huoltaja voi seurata ja selvittää alle 18-
vuotiaan opiskelijan poissaoloja. Täytettyään 18 vuotta opiskelija voi täysival-
taisena kansalaisena selvittää poissaolonsa itse, mutta hän voi myös  
sallia huoltajilleen oikeuden säilyttää Wilma-tunnukset.  
Täysi-ikäinen opiskelija käy kansliassa antamassa huoltajilleen ko. oikeudet. 
Opiskelijoiden toivotaan jatkavan huoltajien Wilma-tunnuksia. 
 
Poissaolojen selvittäminen 
 

1. Sairaus tai muu hyväksyttävä syy 
- huoltaja (tai täysi-ikäinen opiskelija) selvittää Wilmassa  

2. Koulun toiminnan aiheuttamat poissaolot 
- opettaja, jonka opetukseen poissaolot liittyvät, merkitsee poissa-

olot Wilmaan tai ilmoittaa sähköpostitse poissaoloista muille 
opettajille. 

3. Yksityisasiat  
- rehtorin lupa (esim. perheen yhteiset lomamatkat - enintään yksi 

lukuvuodessa), tärkeät kilpailut, musiikkitoiminta, joka ei ole 
oman lukion järjestämää, muut vastaavat asiat 

 
Etukäteen tiedettyyn poissaoloon tulee aina pyytää lupa. Luvan enintään 
kolmen päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja, pidempään rehtori. Lu-
van saatuaan opiskelija ilmoittaa siitä kurssien opettajille ja selvittää poissa-
oloajan koulutyöt ja kotitehtävät. Poissaolon myöntäjä merkitsee selvitetyt pois-
saolot opiskelijalle Wilmaan.  
 
 
Poissaolojen vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen 
 
Kurssin alussa opettaja ilmoittaa, millä tavalla kurssi arvioidaan ja mitkä suori-
tukset vaikuttavat arviointiin ja ovat hyväksytyn suorituksen ehtona. Lähtökoh-
tana on, että opiskelija osallistuu oppitunneille. 
 
Opettaja arvioi poissaolojen merkityksen kurssin tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta ja ohjaa opiskelijan opiskelemaan kyseisillä tunneilla käsitellyt asiat. 
Korvaavat suoritukset on palautettava opettajalle koepäivään mennessä. 
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Jos poissaoloja on merkittävästi, kurssi suoritetaan joko kokonaan tai osin it-
senäisesti uusintapäivänä. Tässä tapauksessa opettaja määrittelee kokeen 
laadun ja laajuuden.  
 

OPISKELIJAN OHJAUS 
Ryhmänohjaus 
 
Jokainen lukiolainen kuuluu johonkin ryhmänohjausryhmään. Ryhmänohjaaja on 
oman ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaaja, joka mm. seuraa opintojen edisty-
mistä, myöntää luvan enintään kolmen päivän poissaoloon ja on ensisijaisesti 
yhteydessä opiskelijan huoltajiin. 
 

Opinto-ohjaus 
 
Opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa lukio-opiskeluun, ylioppilas-
kirjoituksiin ja jatko-opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Omassa oppiaineessaan 
ohjaavat kaikki opettajat, mutta päävastuu lukio-opintojen ja jatkokoulutussuun-
nittelun ohjauksesta on opinto-ohjaajalla, joka pitää opinto-ohjauksen luokkatun-
nit ja antaa pienryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta. 
 
Puolalanmäen lukion opinto-ohjaajat ovat Eija Pakola, puh. 044 907 4497 
(eija.pakola@turku.fi) ja Johanna Ahonen puh. 040 661 3920 (johanna.aho-
nen@turku.fi). 
 
Opinto-ohjaajien työhuoneet sijaitsevat Aurakadun koulutalossa, kolmannessa 
kerroksessa. 
 
Tutorit 
 
Tutorit toimivat ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan apuna erityisesti uusien lukio-
laisten ohjauksessa ensimmäisen lukiovuoden aikana. 
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LUKIOKOMPASSI 
 
Keneltä kysyn? 
Kenelle selvitän? 

reh-
tori 

ro aine-
ope 

opot kou-
lusih-
teeri 

eri-
tyis-
ope 

psy-
kologi 

ku-
raat-
tori 

opinto-ohjelman toteutuminen  
ja opintomenestyksen seuranta 

   O     

opinto-ohjelman muutokset         
lukujärjestykset, jaksotodistuk-
set 

 O       

opiskelijan Wilma-tunnukset     O    
huoltajien Wilma-tunnukset     O    
kurssien suoritusjärjestys    O     
kurssien itsenäinen opiskelu O   O     
uusintakuulusteluun  
ilmoittautuminen (Wilmassa) 

  O  O    

muiden oppilaitosten kurssit O  O      
poissaoloselvitykset  O O      
lupa poissaoloon   O      
lupa pidempään poissaoloon   
(yli 3 vrk) 

        

yo-tutkinto O   O     
yo-kirjoitusten ainekohtaiset  
kysymykset 

        

yo-tutkinnon hajauttaminen O   O     
opintotuki         
jatkokoulutusasiat    O     
erilaiset todistukset, lomakkeet 
jne. 

        

opiskelijan oikeusturva-asiat         
opiskeluvaikeudet    O  O   
henkilökohtaiset ongelmat O O  O   O O 
opintojen keskeyttäminen O   O    O 
opintotuki ja muut taloudelliset 
kysymykset 

       O 

 
Tummenettu ympyrä kertoo, kenen puoleen ensisijaisesti käännyt. Kaikki 
henkilökuntaan kuuluvat toki auttavat tarvittaessa.  
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OPISKELIJAN HYVINVOINTI 
 
Lukiolainen vastaa opiskelustaan ja sen etenemisestä itse. Mahdollisesti eteen 
tulevia ongelmia ei kuitenkaan tarvitse kantaa yksin, vaan mieltä painavasta asi-
asta kannattaa jo aikaisessa vaiheessa keskustella ryhmänohjaajan, opinto-oh-
jaajan, tai rehtorin kanssa. Lukioiden erityisopettaja sekä opiskeluhuollon henki-
löt terveydenhoitaja, lukiopsykologi ja lukion kuraattori auttavat opiskelijaa tarvit-
taessa. 
 
Lukion opiskeluhuollon tarkoituksena on luoda turvallinen ja terve opiskeluympä-
ristö sekä edistää yhteisöllisyyttä, opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen sujuvaa 
etenemistä. Opiskeluhuoltotyöhön osallistuvat kaikki opiskeluyhteisössä työs-
kentelevät, mutta erityisesti sitä koordinoi lukion opiskeluhuoltoryhmä. Puolalan-
mäen lukion opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat lukion rehtori, opinto-ohjaaja, ter-
veydenhoitaja, koululääkäri, opettajajäsen sekä opiskelijakunnan että huoltajien 
edustajat. Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua myös erityisopettaja, lukiopsyko-
logi tai kuraattori. 
 
Opiskelijan tukemiseksi voidaan järjestää pedagogisen tuen (opiskeluun liittyvät 
asiat) tai moniammatillisen ryhmän kokous, johon opiskelija itse ja hänen huolta-
jansa on kutsuttu. 
 

Kouluterveydenhuolto 
 
Terveydenhoitaja Anne-Maj Ainasoja on tavattavissa päivittäin Puutarhakadun 
koulutalossa, 1. krs. Terveydenhoitajan vastaanotolle voi mennä ilman ajanva-
rausta, mutta ajan voi myös varata tai yhteyttä muuten ottaa Wilman kautta tai 
puhelimitse 044-9073827 tai 02- 2661181. Puolalanmäen koululääkärinä toimii 
Satu Hedborg. Ajanvaraus koululääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta. 
 
Opiskelijat voivat oma-aloitteisesti kääntyä terveydenhoitajan puoleen kaikissa 
terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Myös mielenterveyteen 
ja seksuaaliterveyteen liittyvät asiat kuuluvat kouluterveydenhuoltoon. 
 
Terveydenhoitaja kutsuu kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat terveystarkas-
tukseen. Ennen terveystarkastusta opiskelijat täyttävät ryhmänohjaustunnilla 
terveyskyselyn ja mielialaseulan. Koululääkäri tekee terveystarkastukset yh-
dessä terveydenhoitajan kanssa kaikille lukion toisen vuoden tytöille. Asevel-
vollisuustarkastukset tehdään lukion kakkosvuoden pojille ja armeijaan hake-
ville tytöille. 
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Terveydenhoitaja antaa ensiapua ja ohjeita koulussa äkillisesti sairastuneille. 
Jos tapaturma sattuu koulupäivän aikana tai koulumatkalla, ilmoita siitä mah-
dollisimman pian terveydenhoitajalle tai ryhmänohjaajalle. Lääkärin hoitoa vaa-
tivat koulutapaturmat hoidetaan TYKS:n yhteispäivystyksessä. 
 
Sairasvastaanotto tapahtuu ensisijaisesti omalla terveysasemalla, ja ulkopaik-
kakuntalaisten sairaanhoitopalvelut järjestetään omassa kunnassa. 
 

Lukion erityisopetus 
 
Jos opiskelija epäilee, että hänellä saattaisi olla lukivaikeus, asiasta kannattaa 
puhua äidinkielen opettajan ja/tai opinto-ohjaajan kanssa heti lukion alkuvai-
heessa. Uuden lukiolaisen on mahdollisuus osallistua syksyllä erityisopettajan 
tekemään lukiseulaan, jonka pohjalta opiskelijaa ohjataan tarvittaessa tarkem-
paan lukitestiin. Lukion erityisopettaja pitää halukkaille opiskelijoille Taitava op-
pija -kurssin, antaa lukineuvontaa ja tekee virallisen lukitestin sekä kirjoittaa luki-
todistuksen Ylioppilastutkintolautakuntaa varten.  
 
Turun lukioiden yhteinen erityisopettaja on Mirva Jaakkola p. 044 9074 675, 
mirva.jaakkola@turku.fi. Opiskelija tai hänen huoltajansa voivat olla yhteydessä 
erityisopettajaan myös oma-aloitteisesti. 
 
Mahdollisen lukivaikeuden selvittäminen auttaa opiskelijaa tunnistamaan ja ke-
hittämään itselleen sopivan oppimis- ja opiskelutavan. Ylioppilaskirjoituksissa – 
ja myöhemmin esimerkiksi korkeakoulujen pääsykokeissa – lukitodistuksella on 
mahdollisuus saada lisäaikaa kirjallisten kokeiden tekemiseen ja kuunteluihin. 
 

Lukiopsykologi 
 
Lukiopsykologit auttavat henkiseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Opis-
kelija tai hänen huoltajansa voivat olla itse yhteydessä psykologiin. Psykologit 
ohjaavat myös erilaisia hyvinvointikursseja mm. Mielialataidot-, Jännittäjä- sekä 
Stressinkäsittelytaidot-kurssia, joista lisätietoja saa terveydenhoitajalta tai opinto-
ohjaajilta. 
 
Puolalanmäen lukion lukiopsykologi on Anu Puukka, p. 040-127 3138, 
anu.puukka@turku.fi. Hänen vastaanottotilansa ilmoitetaan lukuvuoden alka-
essa.  
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Lukion kuraattori 
 
Opiskelija voi hakeutua kuraattorin juttusille, jos hän haluaa luottamuksellisesti 
keskustella elämäntilanteeseensa ja/tai opiskeluun liittyvistä asioista.  
 
Turun lukioiden kuraattori on Outi Tauriala-Tolonen, puh. 040 357 9565, 
outi.tauriala-tolonen@turku.fi. Hän ottaa opiskelijoita vastaan Aurakadun kou-
lutalossa, 4. krs. 
 

Opintososiaaliset asiat 
 
Kouluruokailu 
 
Ruokasali sijaitsee Puutarhakadulla pohjakerroksessa. Ruokalan pääsisään-
käynti on B-puolelta, mutta sisään voi tulla myös A-puolelta linjastoille 3.–4.. 
 
Koska 1. linjastolla ovat erityisruokavalioruuat, ns. normaaliruokavalion omaa-
via kehotetaan suosimaan 2.–4. linjastoja. Erityisruokavaliot anotaan tervey-
denhoitajan kautta. 
 
Takit, hatut ja laukut jätetään naulakoihin, joita on käytävillä ja myös ruoka-
lassa. Mikäli pohjakerroksen naulakot ovat täynnä, tilaa löytyy ylemmistä ker-
roksista. Lattiatila ei ole tarkoitettu vaatteille eikä laukuille. 
 
Hyvään ruokailukulttuuriin kuuluu keskustelu samassa pöydässä istuvien 
kanssa. Lukeminen, kännykän käyttö tai musiikin kuuntelu ei ruokasaliin kuulu. 
Ruokailun jälkeen jakkarat nostetaan paikoilleen pöydän alle, mikäli samalle 
paikalle ei juuri ole tulossa toinen ruokailija. Tuoleja ei siirrellä tilasta toiseen. 
 
Lukio ruokailee kahdessa vuorossa. Ruokatauon pituus on 45 minuuttia väli-
tunteineen: 

1. ruokailuvuoro klo 11.00–11.45 
2. ruokailuvuoro klo 12.30–13.15 

 
1. ruokailuvuorossa olevia suositellaan menemään syömään portaittain, että 
kaikki eivät mene ruokasaliin samaan aikaan. Ensimmäisten toivotaan ruokai-
levan ripeästi, jotta myöhemmin tulevat eivät joudu odottamaan istumapaik-
koja.  
 
2. ruokailuvuorossa olevilla on oppitunti klo 11.15–12.30, jonka jälkeen on 
ruokailu. Ruokalassa on tuolloin vähemmän väkeä eli ruokailla voi rauhassa. 
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Koska toinen ruokailuvuoro on melko myöhään, kotona kannattaa syödä tu-
keva aamupala tai ottaa pieni välipala mukaan. 
 
Ruokailujärjestys, jossa näkyy, mitkä opetusryhmät ruokailevat 1. ja mitkä 2. 
vuorossa, julkaistaan noin 1–2 viikkoa ennen uuden jakson alkua.  
 
Opintotuki 
 
Lukiolainen, joka ei enää saa lapsilisää, voi saada opintotukea eli opintorahaa 
ja asumislisää ja tietyissä tapauksissa myös opintolainaa. Opintotukea myön-
netään säännöllisiin päätoimisiin opintoihin opiskelukuukausien ajaksi. Myön-
tämisen perusteena ovat hakijan/vanhempien taloudellinen tilanne sekä opin-
noissa edistyminen: opiskelijan on suoritettava lukukauden aikana vähintään 
10 lukiokurssia tai osallistuttava kahteen ylioppilastutkinnon kokeeseen. Pe-
rusteettomasti maksettu opintotuki voidaan periä opiskelijalta takaisin.  
 
Hae opintotukea verkossa Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi). 
Vaihtoehtoisesti voit täyttää opintotukihakemuksen (lomake OT1), jonka voit 
tulostaa Kelan verkkosivuilta. Hakemuksen voit noutaa myös kansliasta. Jos 
käytät paperihakemusta, toimita se ja siihen tarvittavat liitteet kansliaan. 
 
Koulumatkatuki 
 
Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja lukiolaiset, joiden yhdensuuntaisen kou-
lumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä ja matkakustannukset kuukau-
dessa ylittävät 54 euroa/kk. Koulumatkatukea haetaan lukuvuodeksi kerral-
laan. Koulumatkatuki koskee matkahuollon, VR:n ja Fölin liikennettä. 
 
Koulumatkatukea haetaan Kelan lomakkeella, jonka saat Kelan verkkosivuilta 
tai lukion kansliasta. Huolellisesti täytetty koulumatkatukihakemus palaute-
taan kansliaan. Koulusihteeri antaa ostotodistuksen lipunostoa varten. Lisä-
tietoa koulumatkatuesta www.kela.fi/koulumatkatuki. 
 

Opiskelijakunta 
 
Lukion opiskelijakunta toimii aktiivisesti kaikkien Puolalanmäen opiskelijoiden 
hyväksi. Opiskelijakunnan yleiskokous, jossa valitaan opiskelijoiden keskuu-
desta opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja ja kymmenen hallitukseen jä-
sentä tulevaksi lukuvuodeksi, pidetään tiistaina 30.8. Puutarhakadun alasa-
lissa klo 8.15. Ole mukana vaikuttamassa! Ohjaajana toimii Tomi Mikkola. 
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Näin asiat sujuvat 
 
Jokaisella on oikeus turvallisuus ja viihtyisään työ- ja opiskeluympäristöön, ja 
jokainen puolalanmäkeläinen on osaltaan vastuussa, että ympäristömme säi-
lyy sellaisena. 
 
Hyvät tavat ja kohtelias ja asianmukainen käyttäytyminen koskevat koulutyön 
ohella kaikkia lukiomme nimissä järjestettäviä tilaisuuksia myös kouluraken-
nuksen ja -alueen ulkopuolella. 
 

Puolalanmäen lukion järjestyssäännöt 
 
1. Koulualue 
Koulualueeseen kuuluvat koulurakennus, koulun piha ja kaikki tilat, joissa pi-
detään opetusta kouluaikana. Myös alue koulun porttien ja ovien läheisyydessä 
(n. 30 m säteellä) kuuluu koulualueeseen. Lukion päärakennus sijaitsee osoit-
teessa Aurakatu 11 ja muut kaksi rakennusta osoitteissa Puutarhakatu 5 ja 
Torninkatu 4. 
 
2. Kouluaika 
Kouluaikaa on työjärjestykseen merkitty työpäivä ja muu opetussuunnitelman 
mukaiseen opetukseen kuuluva aika, myös koulun tilaisuudet. Retkillä koti-
maassa ja ulkomailla koko matkalla oloaika on kouluaikaa. 
 
3. Koulun tilaisuudet ja päivänavaus 
Koulun tilaisuuksia ovat ne yhteiset tilaisuudet, jotka kuuluvat lukuvuoden oh-
jelmaan ja jotka koulu rehtorin tai hänen määräämänsä henkilön vastuulla jär-
jestää. Koulutyö aloitetaan klo 8.15. Päivänavauksista annetaan erilliset tiedot-
teet. 
 
4. Lukiolain asettama velvoite osallistua opetukseen 
Poissaolojen vaikutuksesta opiskelun arviointiin on määrätty arviointiohjeissa, 
jotka perustuvat Opetushallituksen antamiin määräyksiin. Yleisestä velvollisuu-
desta osallistua opetukseen säädetään Lukiolain 25 §:ssä: "Opiskelijan tulee 
osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan 
on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti." 
Poissaolojen vaikutuksesta kurssisuoritusten hyväksyntään määrätään arvi-
ointiohjeissa. 
 
5. Koulupäivän kulku 
Ovet avataan Aurakatu 11:ssä klo 7.00 ja suljetaan klo 17.00, perjantaisin klo 
15.00. Ulko-ovet toimivat ovikoodilla edellä mainittuna aikana. Välituntisin ei 
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ole ulosmenopakkoa. Opiskelija saa omalla vastuullaan poistua väli- ja vapaa-
tuntien aikana koulun alueelta. 
Lukion oppitunti kestää 75 minuuttia tuntikaavion mukaisesti. Oppitunneille 
saavutaan täsmällisesti. 
Ruokasalissa käyttäydytään asiallisesti. Ruokailut järjestetään erillisen jak-
sokohtaisen ohjelman mukaisesti. Ruokailu voi olla oppitunnin keskellä. 
 
6. Järjestys- ja vastuuasioita 
 
Koulussa on noudatettava siisteyttä ja koulun omaisuutta on kohdeltava huo-
lellisesti. Sattuneesta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille tai kansliaan. 
Opiskelijan on korvattava koulun omaisuudelle tahallisesti tai törkeän huolimat-
tomasti aiheuttamansa vahinko. Koulu ei vastaa mistään oppilaiden omaisuu-
teen kohdistuneista anastuksista. Soittimia saa omalla vastuullaan säilyttää 
erikseen ilmoitettavissa tiloissa. Opiskelijoille ei ole pysäköintitiloja. 
 
Aurakatu 11:n pihaan saavat pysäköidä pysyvästi vain rehtori, apulaisrehtori, 
ja luvan saaneet opettajat. Torninkatu 4:n pihassa pysäköidään Puolalan kou-
lun ohjeiden mukaisesti. 
 
7. Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 
Lukiolain 21 § mukaan "Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäris-
töön … tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma opiskelijoiden 
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä…". Opiskelijalla on siis 
oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Siten penkkari- ja TJ-100 
-päivinäkin erilainen teippaaminen tai sitominen, hajusteiden tai veden suihkut-
taminen sekä haitallinen töhriminen on kielletty. 
 
Päivittäistä turvallisuutta ohjeistaa "Kriisisuunnitelmakansio".  
Jos koulurakennuksesta joudutaan poistumaan esim. palohälytyksen vuoksi, 
tuntia pitävä opettaja ohjaa opiskelijansa kokoontumispaikalle, jossa ilmoittau-
dutaan opettajalle. Kokoontumispaikkana on aina Taidemuseon edusta. 
Poistumis- ja varatiet on merkitty. Poistumistilanteissa säilytetään rauhallisuus 
ja edetään hyvässä järjestyksessä. 
 
8. Tupakointi, nuuskaaminen, päihteet ja huumeet 
Tupakointi ja nuuskaaminen on kielletty koulualueella ja koulun tilaisuuksissa. 
Lisäksi noudatetaan muita tupakkalain määräyksiä. 
Alkoholin nauttiminen ja sen vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty koulu-
aikana koulualueella ja sen ulkopuolella. Alkoholin kohdalla noudatetaan alko-
holilain määräyksiä. Huumausaineiden käyttö ja hallussapito ilman erityistä lail-
lista syytä on Suomessa kiellettyä ja siitä rangaistaan rikoslain mukaisesti. 
Huumeiden vaikutuksen alaisena oleminen on koulun alueella ja kouluaikana 
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kielletty. Huumausaineen käytöstä ja hallussapidosta ilmoitetaan aina viran-
omaisille. 
 
9. Elektronisten viestimien käyttö 
Lukio-opetus on sähköistymässä. Tavoitteena on entistä enemmän hyödyntää 
tietotekniikan antamia mahdollisuuksia opiskelussa ja oppia tietoyhteiskunta-
taitoja. Samalla valmistaudutaan ylioppilaskirjoitusten sähköistymiseen, joka 
alkaa vaiheittain syksyllä 2016. Toivomme, että pystyt ottamaan oppitunneille 
oman kannettavan tietokoneen tai muun mobiililaitteen ja hyödyntämään sitä 
opiskelujesi alusta alkaen (BYOD = Bring Your Own Device). Koska kyseessä 
on oma laitteesi, se voi olla mieltymyksiesi mukainen ja tarpeisiisi sopiva (Win-
dows- tai Mac-kannettava, tablettilaite jne). On kuitenkin hyvä tiedostaa, että 
syksystä 2016 alkaen yo-kirjoituksissa osassa kokeita käytetään myös omia 
laitteita. Tämän hetken luonnos laitevaatimuksiksi ja sähköisten kokeiden ete-
nemisaikataulu löytyvät osoitteesta http://www.digabi.fi/. Opiskelussa laitteita 
käytetään lukion langattomassa verkossa. Valittaessa laitetta akunkestoon 
kannattaa kiinnittää huomiota ja ladata akku kotona seuraavaa päivää varten, 
koska latausmahdollisuuksia koulupäivän aikana ei juuri ole. Laitteet on tarkoi-
tettu opiskelun tueksi ja opettaja voi rajoittaa mm. laitteiden viihdekäyttöä op-
pitunnilla. 
 
Tunneilla ei saa kuvata millään välineillä eikä muulloinkaan ilman kuvattavan 
antamaa lupaa eikä kuvia tai tallenteita saa välittää eteenpäin. Tuntien mah-
dollisesta videoimisesta opetuskäyttöön sovitaan erikseen. 
Puhelimen ja muiden laitteiden käyttökiellosta ylioppilaskirjoitusten aikana on 
omat, ylioppilastutkintolautakunnan antamat määräykset, joista tiedotetaan 
erikseen. 
 
10. Vilppi ja sen seuraukset 
Vilppiä on lunttaus koetilanteessa, suoraan internetistä tai muista lähteistä ko-
pioiminen ilman lähdeviitettä, koulussa (omassa tai muussa) tehtyjen jo ar-
vosteltujen töiden käyttäminen ilman lähdeviitettä ja kaupanteko suorituksilla. 
Vilppi kurssikokeessa ja itsenäisten suoritusten osien sekä tutkielmien kopioi-
minen johtaa kurssin mitätöimiseen. Vilpistä ilmoitetaan aina alaikäisen huol-
tajalle.  
 
11. Hyvät tavat 
Jokainen koulussa työskentelevä on oman työyhteisönsä edustaja ja luo kou-
lunsa julkisuuskuvaa. Siksi hyvien ja toisen ihmisen huomioivien tapojen nou-
dattaminen on jokaisen ilo ja velvollisuus. Tällaisiin kuuluvat mm. tervehtiminen 
(myös koulun ulkopuolella), luokkaan tai saliin saapuvien vieraiden kunnioitta-
minen nousemalla ylös sekä luontevan avoin ja reilu käytös muita kohtaan. 
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12. Sääntöjen rikkominen 
Järjestyssääntöjen noudattamatta jättämisestä ovat voimassa Lukiolain mukai-
set seuraamukset, joita on mm. rehtorin antama kirjallinen varoitus. Ennen kir-
jallisen varoituksen antamista opiskelijaa on kuultava. 
 

Turvallisuusohjeita hätätapausten varalle 
 
Hätätilanteissa on aina ensisijaisesti noudatettava rehtorin ja muun henkilö-
kunnan antamia ohjeita. Kaikkiin poistumisteihin ja pelastusvälineistön sijoitte-
luun kannattaa tutustua etukäteen kunkin luokkatilan oven vieressä olevasta 
pohjapiirroksesta.  

Turvallisuussyistä Aurakadun ja Torninkadun koulukiinteistöjen ulko-ovet pide-
tään muutamaa välituntia lukuun ottamatta lukittuina. Takkien taskuihin tai käy-
täville jääviin laukkuihin ei myöskään ole syytä jättää arvoesineitä.  

Jos koulun tiloihin tunkeutuu epäilyttävästi käyttäytyvä henkilö, on asiasta il-
moitettava välittömästi henkilökunnalle. Jos tilanne vaikuttaa uhkaavalta, men-
nään lähimpään luokkaan ja lukitaan ovi. Tämän jälkeen siirrytään turvalliselle 
seinustalle ja hälytetään apua.  

Aurakadun koulurakennus 

Tulipalon tai muun syyn vuoksi luokista poistutaan rauhallisesti joko talon kes-
kellä olevaa pääportaikkoa pitkin tai päädyssä olevaa niin sanottua kiviportaik-
koa käyttäen. Tämän jälkeen kaikki siirtyvät Taidemuseon eteen, josta saa 
poistua vasta nimenhuudon jälkeen luvan saatuaan.  

Jos kahta edellä mainittua portaikkoa ei voi jostain syystä käyttää, turvaudu-
taan talon takaosassa olevaan kolmanteen portaikkoon. Tähän varapoistumis-
tienä käytettävään portaikkoon pääsee neljännestä kerroksesta käytävän 
päästä, kolmannesta kerroksesta opettajainhuoneen kautta ja toisesta kerrok-
sesta luokan Y7 etuosasta. Seuraa vihreitä nuolia ja riko tarvittaessa lukkojen 
päällä oleva muovisuojus. 

Turvallisuusvastaavat 

Aurakatu 11: Timo Niemi 
Puutarhakatu 5: Pasi Uusinarkaus 
Torninkatu 4: Jarna Rantanen  
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Asiaa opettajille? 
 
Wilmaviesti on usein kätevin tapa lähestyä opettajaa.  
 
Välituntisin opettajan saa helpoiten kiinni välitunnin al-
kaessa luokkahuoneesta. Näet opettajan työjärjestyk-
sen ja luokkatilan Wilmasta. Myös opettajienhuoneista 
tai työhuoneista voi etsiä. 
 
Puutarhakadulla opettajienhuone on A-puolen 1. kerroksessa ja opettajien 
työhuone B-puolen 3. kerroksessa. Täältä voit löytää fysiikan (SUE, TOT), ke-
mian (MIT, NOT), maantieteen (YLM), biologian ja terveystiedon (RAS), histo-
rian (AHE), yhteiskuntaopin (VIH), äidinkielen (TUT) ja mahdollisesti myös jon-
kun matematiikan opettajan (TOT). 
 
Torninkatu 4 on lukion musiikkitalo, josta löytyvät pääsääntöisesti kaikki mu-
siikin opettajat (LET, PUE, JAK, SUA, TUK…). Musiikinopettajat opettavat 
kaikki myös yläkoulussa, joten välitunnit saattavat olla heillä toisinaan eri ai-
koina kuin lukiossa. Opettajienhuone on 2. kerroksessa ja luokat 3. kerrok-
sessa. 
 
Aurakadulla on 3. kerroksessa opettajienhuone sekä kaksi työhuonetta.  
1. työhuoneessa ovat saksan (KIK), uskonnon ja ET:n (AUH), matematiikan 
(ALK, TOT) ja äidinkielen opettajat (NIT, PEP). Toisesta työhuoneesta löydät 
ruotsin (KIA, HEA), englannin (RAJ, EIK, SJP) ja matematiikan opettajat (MEI). 
3. kerroksessa ovat myös opinto-ohjaajien työhuoneet. 
 
4. kerroksen työhuonetta käyttävät kuvataiteen (PÄK), A-ranskan ja espanjan 
(JUS, VAJ) ja venäjän (LUT, LAG) opettajat.  
 
 
 
 
OPETTAJIEN VIIKKOPALAVERIT 
 
Opettajien viikkopalaverit ovat maanantaisin klo 9.30–9.45 välitunnilla Puutar-
hakadulla ja klo 13.00–13.15 välitunnilla Aurakadulla. 
 
Viikkopalaverien aikana opettajat eivät voi hoitaa opiskelija-asioita. Annathan 
työrauhan: älä koputa opettajienhuoneen ovelle tuolloin, kiitos!  
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OPETUSTILAT JA RAKENNUKSET 
 
Aurakatu 11 Puolalanmäen lukion päärakennus 
koulusihteeri, rehtori, apulaisrehtori 1. krs 
opettajien työhuoneet 3. – 4. krs 
opinto-ohjaajien työhuoneet 3. krs 
pääilmoitustaulu, infopiste 1. krs, aula 
luokkatilat Y1–Y17 1. – 4. krs 
 
Puutarhakatu 5 
terveydenhoitajan vastaanotto B-puoli, 1. krs 
ruokala pohjakerros, käynti A- ja B-puolilta 
juhlasali (ent. rukousaula) A-puoli, 2. krs 
liikuntasalit (ala- ja yläsali) B-puoli 
luokkatilat A6 ja A10 A-puoli, 2. krs 
luokkatilat B5, B6 ja B7 B-puoli, 3. krs 
 
Torninkatu 4 
musiikinluokat 3. krs 
yksinlaulu- ja pianoluokat, bänditilat pohjakerros 
soitinvarasto (opiskelijoiden soittimet) pohjakerros 
 
 
PUUTARHAKATU 5 (A- ja B-puolet) 

 

  



36 

 

 
  



37 

 

 
  



38 

AURAKATU 11, ”Y-talo” 
 
1. kerros 

  
2. kerros 
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3. kerros 

 
4. kerros 
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TORNINKATU 4, ”S-talo” 
 
1. kerros 

 
2. kerros 
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3. kerros (lukion musiikin opetustilat) 

 
4. kerros 
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YLIOPPILASKIRJOITUKSET 2016–2017 
 
SYKSYN 2016 KOEPÄIVÄT 
 
Kuullunymmärtämiskokeet 
 
Kuunteluiden aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. Aamun ensimmäistä kuunte-
lua varten kokelaiden tulee olla koululla klo 8.10 ja myöhempien kuunteluiden 
ollessa kyseessä 15 minuuttia ennen kokeen alkamista. Kuuntelut järjestetään 
Y-talossa osoitteessa Aurakatu 11.  
 
ma 12.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
 
ti 13.9. toinen kotimainen kieli 
 
ke 14.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
 
Pitkäkestoisen kuuntelun kuuntelijat saapuvat edellä annettuina aikoina, mutta 
kuuntelevat tarvittaessa oman kuuntelunsa heti varsinaisen kuuntelun loput-
tua. Odotuspaikka ilmoitetaan ilmoitustaululla. 
 
Kirjalliset kokeet 
 
Kokelaiden tulee olla koululla valmiina astumaan saliin klo 8.30. Kirjalliset ko-
keet alkavat klo 9.00. Kirjalliset kokeet järjestetään Puutarhakatu 5:n liikunta-
saleissa. 
 
pe 16.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe 
ma 19.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede 

(sähköinen koe), terveystieto 
ke 21.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä (saksa sähköinen koe) 
pe 23.9. toinen kotimainen, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
ma 26.9. äidinkieli suomi ja ruotsi essee-koe, suomi toisena kielenä -koe 
ke 28.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
pe 30.9. psykologia, historia, filosofia (sähköinen koe), fysiikka, biologia 
ma 3.10. vieras kieli, lyhyt oppimäärä (saksa sähköinen koe) 
 
 
KEVÄÄN 2017 KOEPÄIVÄT 
 
Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat äidinkielen tekstitaidon kokeella, joka on 
tänä vuonna perjantaina 10. helmikuuta. 
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Kuullunymmärtämiskokeet 
 
Kuunteluiden aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. Aamun ensimmäistä kuunte-
lua varten kokelaiden tulee olla koululla klo 8.10 ja myöhempien kuunteluiden 
ollessa kyseessä 15 minuuttia ennen kokeen alkamista. Kuuntelut järjestetään 
Y-talossa osoitteessa Aurakatu 11.  
 
ma 13.2. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
  
ti 14.2. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
  
ke 15.2.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
 
 
Kirjalliset kokeet 
 
Kokelaiden tulee olla koululla valmiina astumaan saliin klo 8.30. Kirjalliset ko-
keet alkavat klo 9.00. Kirjalliset kokeet järjestetään Puutarhakatu 5:n liikunta-
saleissa. 
 
pe 10.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe 
ma 13.3. äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe 

suomi/ruotsi toisena kielenä -koe 
ke 15.3.  psykologia (sähköinen koe), filosofia (sähköinen koe), historia,  

fysiikka, biologia 
pe 17.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
ma 20.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
ke 22.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
pe 24.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi (sähköinen koe), 

kemia, maantiede, terveystieto 
ma 27.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
 

Yo-infot 
Ylioppilaskirjoitusten informaatiotilaisuuksissa rehtori käy läpi kunkin tutkinto-
kerran kannalta oleellisia tietoja.  

1. ti 6.9. klo 14.45–15.30  
– pakollinen kaikille syksyllä 2016 kirjoittaville  

2. ti 18.10. klo 14.45–15.30  
– pakollinen kaikille 2.-4. vuoden opiskelijoille  
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 to 20.10. klo 14.45–15.30 varatilaisuus  

3. ti 24.1. klo 14.45–15.30  
 – pakollinen kaikille keväällä 2017 kirjoittaville  

4. ma 10.4. klo 14.45–15.30  
– pakollinen kaikille 2. vuoden ja 3.-4. jatkaville opiskelijoille  

Tilaisuudet järjestetään Puutarhakatu 5:n alasalissa.  
 

Ylioppilastutkinto 
 
Ylioppilaskokeeseen saa osallistua, kun 

 ko. oppiaineen pakolliset kurssit on suoritettu kirjoituksiin mennessä 
 lyhyessä kielessä (C/D-kieli) vähintään kolme kurssia on suoritettu 

 
Ellei rehtori hyväksy ilmoittautumista, voi hylkäämispäätöksestä valittaa 14 päi-
vän kuluessa lääninhallitukselle. 
 
Kirjoituskerrat 
 
Tutkintoaineet (pakolliset neljä oppiainetta) voi suorittaa kaikki yhdellä kertaa. 
Halutessaan kirjoitukset voi hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen kirjoitus-
kertaan. 
 
Ilmoittautuminen 
 
Ilmoittautuminen syksyn kirjoituksiin on tehtävä 5.6. mennessä ja kevään kir-
joituksiin 23.11. mennessä (YTL:n määräys). Lukio voi ohjeistaa aikaisem-
man ilmoittautumisajan. Aikataulusta ilmoitetaan erikseen Wilmassa sekä Y-
talon ilmoitustaululla. 
Ilmoittautuminen tehdään Wilmassa, jonka jälkeen kokelas käy vielä henkilö-
kohtaisesti tarkistamassa ja allekirjoittamassa kansliassa ilmoittautumislomak-
keen. Allekirjoittaminen on pakollista, ilman sitä ilmoittautuminen ei ole pätevä. 
Ilmoittautuminen on sitova. Koe, johon opiskelija on ilmoittautunut, mutta johon 
hän jää saapumatta tai ei jätä koetta arvosteltavaksi, katsotaan yrityskerraksi. 
Vain lautakunta voi erillisestä anomuksesta myöntää mitätöinnin. 
 
Ylioppilastutkintoon osallistumisesta kokelaan tulee maksaa tutkintomaksu yli-
oppilastutkintolautakunnalle. Kokelaalle ei anneta todistusta ennen kuin hän on 
suorittanut maksut. Jokainen kokelas maksaa perusmaksun (v.2015 14 euroa) 
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ja lisäksi kutakin koetta kohden peritään erikseen maksu (v.2015 28 euroa). 
Lasku lähetetään kotiin postitse. Maksu on ulosottokelpoinen. 
 
Mikäli kurssisuoritukset eivät ole valmiina kirjoituksiin mennessä, koulu peruut-
taa kirjoitusoikeuden. Opiskelija saa lautakunnalle osoitetusta hakemuksesta 
mahdollisesti takaisin ainekohtaisen kirjoitusmaksun, muttei perusmaksua. 
 
Kokeiden lukumäärä 
 
Ylioppilastutkintoon tulee kuulua vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe 
tai suomi toisena kielenä -koe on kaikille pakollinen. Muut kolme kokelas valit-
see seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan 
kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineen koe. Vain yksi reaalikoe tai vie-
raan kielen koe voi olla pakollinen. Näiden lisäksi tutkintoon voi kuulua yksi tai 
useampi ylimääräinen koe. 
 
Pakollinen koe: 

äidinkieli tai S2-koe 
Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee seuraavasta ryhmästä: 

1. toinen kotimainen kieli (ruotsi): A-taso tai B-taso 
2. vieras kieli: A-taso tai C-taso 
3. reaaliaineen koe 
4. matematiikka: A-taso (pitkä matematiikka) tai B-taso (lyhyt matematiikka) 

 
Kokelaan on suoritettava vaativampi koe (A-taso) vähintään yhdessä seuraa-
vista pakollisista kokeista: matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä tai 
vieraassa kielessä. A-tason valitseminen ei ole riippuvainen opiskellusta oppi-
määrästä – oppilas on oikeutettu osallistumaan esimerkiksi pitkän matematii-
kan kokeeseen opiskeltuaan lyhyen matematiikan oppimäärän. 
Ruotsin kielen voi kirjoittaa joko toisena kotimaisena kielenä tai äidinkielenä. 
Ruotsin korvaamiseen muulla kokeella on haettava lupa lautakunnalta. Suo-
men kielen voi korvata erityisesti vieraskielisiä kokelaita varten laaditulla 
muulla suomen tai ruotsin kielen kokeella. 
Tutkintoon voi kuulua vain yksi saman oppiaineen koe. 
 
Vieraissa kielissä järjestetään seuraavia kokeita: englanti, saksa, ranska, ve-
näjä, italia, espanja, portugali, saame, latina ja klassinen kreikka. Kokeet laa-
ditaan kussakin oppiaineessa pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien 
perusteella. D-kielen oppimäärää vastaava koe on C-tason ylioppilaskoe. 
  



46 

Tutkinto 
 
Kun neljä pakollista koetta on suoritettu, on tutkinto valmis. Opiskelija saa yli-
oppilastodistuksen edellyttäen, että hän saa myös lukion päättötodistuksen 
(suoritettuna 75 kurssia ja kaikki pakolliset kurssit). Mikäli tutkinto ei tule val-
miiksi säädetyssä ajassa, se on kokonaisuudessaan uusittava. 
 
Tutkinnon täydentäminen 
 
Valmista tutkintoa voi täydentää sellaisilla oppiaineilla, jotka eivät kuuluneet 
varsinaiseen tutkintoon. Tutkintoa voi myös täydentää saman oppiaineen eri-
tasoisella kokeella. Hyväksytystä suorittamisesta saa erillistodistuksen. Täy-
dentämällä saatua arvosanaa saa korottaa kerran. 
 
Hyväksytyn kokeen uusiminen 
 
Ylioppilastutkinnon kokeen hyväksytysti suorittanut saa uusia kokeen yhden 
kerran. Mikäli kokelas korottaa hyväksyttyä arvosanaansa tutkinnon ollessa 
vielä kesken (ns. hajauttaja), otetaan todistukseen huomioon paras arvosana. 
Myös laudatur-arvosanaa (pistemäärää) voi korottaa. 
 
Hylätyn kokeen uusiminen 
 
Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa tätä tutkintokertaa välittö-
mästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Pisimmillään tutkinnon suorit-
taminen voi näin ulottua kuuteen tutkintokertaan. 
 
Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Ylimää-
räisen kokeen hylättyä arvosanaa ei merkitä yo-todistukseen. 
Pakollisen hylätyn kokeen uusija voi vaihtaa kokeen tasoa (esim. pitkän mate-
matiikan voi vaihtaa lyhyeksi) edellyttäen kuitenkin, että tutkintoon sisältyy yksi 
A-tason koe pakollisessa kirjoitusaineessa (ruotsi, vieras kieli, matematiikka). 
Jos hylätty pakollinen koe on kompensoitu, sen saa uusia kaksi kertaa ilman 
aikarajaa. 
 
Kompensaatio 
 
Jos kokelas on hylätty yhdessä pakollisessa aineessa, YTL voi antaa ylioppi-
lastodistuksen muiden aineiden suoritusten perusteella. Hylätty arvosana tulee 
näkyviin todistukseen kompensaatiomerkinnällä. Kompensaatio tehdään auto-
maattisesti, ja ellei kokelas ei halua kompensaatiota, on siitä ilmoitettava lau-
takunnalle kirjallisesti määräpäivään mennessä.  
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Arvosanat: 
L laudatur 7 pistettä 
E eximia cum laude approbatur 6 pistettä 
M magna cum laude approbatur 5 pistettä 
C cum laude approbatur 4 pistettä 
B lubenter approbatur 3 pistettä 
A approbatur 2 pistettä 
I improbatur 0 pistettä 
 
Hylättyä arvosanaa I on neljä eri tasoa: I+, I, I- ja I=. 
 
Jokaisesta hyväksytystä kokeesta annetaan kompensaatiopisteitä yllä olevan 
taulukon mukaisesti. Hylätyn kokeen kompensaatioon tarvitaan pisteitä seu-
raavasti: 

I+ 12 pistettä 
I 14 pistettä 
I– 16 pistettä 
I= 18 pistettä 

 
Tarkistuspyyntö 
 
Jos jokin lautakunnan ilmoittama koetulos vaikuttaa virheelliseltä (esim. jokin 
tekninen virhe), rehtori tai opettaja voi pyytää tarkistusta. 
 
Tarkistusarvostelu 
 
Kokelaalla on mahdollisuus rehtorin tai aineenopettajan välityksellä saada tie-
tää suoritustensa arvostelua koskevat perusteet. Mikäli kokelas on tyytymätön 
kokeen arvosteluun, hän voi 14 päivän kuluessa päätöksen saavuttua tuoda 
rehtorille kirjallisen tarkistuspyynnön. Tarkistusarvostelusta lautakunta perii 
opetusministeriön määräämän maksun (vuonna 2015 50€). Maksu palaute-
taan opiskelijalle, mikäli tarkistus johtaa arvosanan korottamiseen. Ota aina 
ensin yhteyttä kokeen tarkistaneeseen opettajaan. 
 
Arvioinnissa huomioon otettavat seikat, erityisjärjestelyhakemus 
 
Jos kokelaan äidinkieli on muu kuin se kieli, jolla hän suorittaa tutkinnon tai 
erillisen kokeen, tai kokelaan äidinkieli on muu kuin se kieli, jolla hän suorittaa 
äidinkielen kokeen, tai kokelaan koesuoritusta on heikentänyt jokin muu erityi-
sen painava peruste, ylioppilastutkintolautakunta voi ottaa tämän arvostelussa 
huomioon. (L 672/2005, 8 §)  
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Vieraskielisyyslausunto toimitetaan Ylioppilastutkintolautakunnalle ilmoittautu-
misen yhteydessä. Pysyvien sairauksien osalta (esim. lukihäiriö, kuulovamma) 
on lääkärintodistus erityisjärjestelyjen hakemiseksi toimitettava kansliaan mah-
dollisimman aikaisessa vaiheessa, syksyn koetta varten viimeistään 23.huhti-
kuuta ja kevään koetta varten 23. marraskuuta mennessä. Erityisjärjestelyitä 
voivat olla esimerkiksi lisäaika kirjallisissa kokeissa tai pitkätaukoiset kielten 
kuunteluäänitteet. 
 
Jos kokelas tilapäisesti sairastuu niin, että sairaus vaikuttaa haitallisesti suori-
tuskykyyn, on sairaudesta esitettävä lautakunnalle ko. päivälle päivätty lääkä-
rintodistus. Lääkärintodistusta ei oteta huomioon kokeita korjattaessa, vaan nii-
den merkityksen tutkii erillinen lautakunta. Äidinkielessä tilapäinen lääkärinto-
distus huomioidaan vain, mikäli kokelas on ollut sairaana kumpanakin suori-
tuspäivänä. Myös terveydenhoitaja voi antaa todistuksia tilapäisestä sairau-
desta. 
 
Kokeiden uusija, joka sairastuu ennen koetta, menettää uusimiskerran, ellei 
hän esitä lautakunnalle hyväksyttyä lääkärintodistusta. Lautakunta voi ano-
muksesta myöntää oikeuden uusimiskerran säilyttämiseen. 
 
Vilppi 
 
Vilppiin syyllistynyt kokelas menettää oikeuden osallistua sekä meneillään ole-
viin että niitä lähinnä seuraaviin kokeisiin. Myös jo tehdyt suoritukset voidaan 
hylätä. Matkapuhelimet ja muut tekniset laitteet ovat kiellettyjä lautakunnan 
erikseen sallimia apuvälineitä (laskimia) lukuun ottamatta, ja niiden käyttö joh-
taa vilppiepäilyyn. 
 
Todistukset 
 
Lautakunnalta saatavia todistuksia ovat ylioppilastutkintotodistus, erillistodis-
tus, todistus hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta (tapauksessa, jossa opis-
kelija ei saa lukion päättötodistusta), rekisteriote (hajauttajalle, joka tarvitsee 
tietoja siihenastisista suorituksistaan), sekä todistusjäljennökset. Todistukset 
ovat maksullisia kahta ensinnä mainittua lukuun ottamatta. 
 
Tulokset 
 
Lautakunta lähettää tutkintotulokset heti niiden valmistuttua kaikille lukioille 
yhtä aikaa. Kevään tutkinnon tulokset lähetetään viimeistään 25. toukokuuta, 
syksyn tutkinnon tulokset viimeistään 23. marraskuuta. 
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Lukion omia ohjeita ylioppilaskirjoituksiin 
 
Istumapaikka arvotaan erikseen jokaista koetilannetta varten. Rehtori kutsuu 
kokelaat koetilaan nimellä ilmoittaen samalla paikan numeron. 
 
Kirjalliset kokeet alkavat klo 9.00. Nimenhuutoa varten on oltava paikalla klo 
8.30. Kokeesta ei saa poistua ennen klo 12.00. Koe päättyy viimeistään klo 
15.00, tai jos kokelaalle on myönnetty yhden tai kahden tunnin lisäaika klo 
16.00 tai klo 17.00. Kuuntelukokeilla on omat erilliset aikataulunsa. 
 
Pöydille on jaettu valmiiksi kaikki tarvittava materiaali koetehtäviä lukuun otta-
matta. Kirjoitustilaan saa tuoda vain sallitut apuvälineet, kynän (HB tai nro2), 
pyyhekumin, säiliöllisen teroittimen, reaali- ja matematiikan kokeessa värikynät 
(ei punaista); lisäksi fysiikan, kemian, maantieteen ja matematiikan kokeessa 
laskimen ja taulukkokirjan, jotka on toimitettava tarkistettaviksi ko. aineen opet-
tajille ennen koepäivää. 
 
Eväät tuodaan ilman käärepaperia tai läpinäkyviin tekstittömiin rasioihin pakat-
tuina. Kuuntelukokeisiin ei saa tuoda eväitä. Laukut ym. henkilökohtaiset tava-
rat jätetään niille osoitetuille paikoille. Kännyköitä ei kannata kirjoituspäivinä 
lainkaan tuoda kouluun. 
 
Valvovat opettajat auttavat kokeiden järjestelyihin liittyvissä asioissa. Häiriöi-
den sattuessa on ehdottomasti noudatettava valvojien ohjeita. Kokelaiden kes-
kinäinen keskustelu on kiellettyä. 
 
Henkilötiedot ja nimikirjoitus on merkittävä jokaiseen käytettyyn paperiin. Vas-
taukset on kirjoitettava mahdollisimman selvällä käsialalla. Yleisperiaatteena 
epäselvissä tapauksissa tulkitaan aina huonomman mukaan. 
 
Suoritusten luonnosteluun käytettyihin papereihin on vedettävä siististi rasti (X) 
yli tai niihin on merkittävä sana "konsepti". Koetilasta ei saa viedä ulos mitään 
papereita. 
 
Jos tarvitset kokeen aikana lisää paperia, nosta käsi ylös. Lattialle pudonneet 
tavarat nostaa valvoja. WC:ssä voi käydä yksi kokelas kerrallaan valvojan saat-
tamana. Kun haluat wc:hen, nouse seisomaan paikallasi. Saat lähteä liikkeelle 
vasta kun valvoja antaa siihen luvan. 
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Sähköinen ylioppilastutkinto ja tietokoneet oppitunnilla  

Lukio-opetus sähköistyy. Tavoitteena on entistä enemmän hyödyntää tietotek-
niikan antamia mahdollisuuksia opiskelussa ja oppia tietoyhteiskunta-taitoja. 
Samalla valmistaudutaan ylioppilaskirjoitusten sähköistymiseen, joka toteutuu 
vaiheittain alkaen tänä syksynä 2016 (aikataulu seuraavalla sivulla).  

1. ja 2. vuoden opiskelija:  

Toivomme, että pystyt ottamaan oppitunneille oman kannettavan tietokoneen 
tai muun mobiililaitteen ja hyödyntämään sitä opiskelujesi alusta alkaen (BYOD 
= Bring Your Own Device). Koska kyseessä on oma laitteesi, se voi olla miel-
tymyksiesi mukainen ja tarpeisiisi sopiva (Windows- tai Mac- kannettava, tab-
lettilaite jne.)  

Syksystä 2016 alkaen yo-kirjoituksissa osassa kokeita käytetään myös omia 
laitteita. Tämän hetken luonnos laitevaatimuksiksi ja sähköisten kokeiden ete-
nemisaikataulu löytyvät osoitteesta http://www.digabi.fi/. Myös yo-kokeiden uu-
sijoiden on huomioitava muutokset yo-kokeissa.  

Opiskelussa laitteita käytetään lukion langattomassa verkossa. Valittaessa lai-
tetta kannattaa kiinnittää huomiota akunkestoon, ja ladata akku kotona seuraa-
vaa päivää varten, koska latausmahdollisuuksia koulupäivän aikana on rajoite-
tusti. Kouluaikana laitteet on tarkoitettu opiskelun tueksi eikä viihdekäyttöön. 
Opettaja voi rajoittaa laitteiden käyttöä oppitunnilla, mikäli käyttö ei tue oppi-
mista.  

Tietoteknisten perusvalmiuksien Dig IT –kurssi järjestetään kaikille lukion aloit-
taville 1. jaksossa. Dig IT –kurssilla käydään läpi koulun arkeen liittyviä tieto-
teknisiä taitoja ja ohjelmia (katso tarkemmin Dig IT:n kurssiselostus). Dig IT –
kurssi valmentaa myös sähköisiin kokeisiin ja ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla 
harjoitellaan Abitti-koejärjestelmän käyttöä. Opiskelija harjoittelee käynnistä-
mään oman tietokoneensa muistitikulta, avaamaan koetehtävät, vastaamaan 
tietokoneen avulla erityylisiin tehtäviin ja lähettämään vastauksensa palveli-
melle. Myös oppitunneilla käytetään oppimisen tukena enenevässä määrin tie-
totekniikkaa tavoitteena eri ohjelmien luonteva käyttö niin lukio-opintojen ai-
kana kuin ylioppilaskirjoituksissakin.   

Ylioppilastutkinnon sähköistymisen aikataulu 
 
Ylioppilastutkintolautakunta päätti 3.5.2013 ylioppilastutkinnon sähköistämisen 
aikataulusta. Sähköistäminen tapahtuu asteittain. Ensimmäiset sähköiset ko-
keet syksyllä 2016 ovat filosofia, maantiede ja saksa. Keväällä 2017 vuorossa 
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ovat ranska, yhteiskuntaoppi ja psykologia. Kaikki kokeet suoritetaan tietotek-
niikan avulla keväällä 2019. 
 
 
 
Syksyn 2016 tutkinto 

 Saksa, pitkä oppimäärä 
 Saksa, lyhyt oppimäärä 
 Maantiede 
 Filosofia 

Kevään 2017 tutkinto 

 Ranska, pitkä oppimäärä 
 Ranska, lyhyt oppimäärä 
 Yhteiskuntaoppi 
 Psykologia 

Syksyn 2017 tutkinto 

 Ruotsi, pitkä oppimäärä 
 Suomi, pitkä oppimäärä 
 Ruotsi, keskipitkä oppimäärä 
 Suomi, keskipitkä oppimäärä 
 Uskonto, ev.lut. 
 Uskonto, ortodoksinen 
 Elämänkatsomustieto 
 Terveystieto 
 Historia 

Kevään 2018 tutkinto 

 Englanti, pitkä oppimäärä 
 Englanti, lyhyt oppimäärä 
 Espanja, pitkä oppimäärä 
 Espanja, lyhyt oppimäärä 
 Italia, lyhyt oppimäärä 
 Portugali, lyhyt oppimäärä 
 Latina, pidempi oppimäärä 
 Latina, lyhyt oppimäärä 
 Biologia 

 
Syksyn 2018 tutkinto 

 Äidinkieli, suomi 
 Äidinkieli, ruotsi 
 Suomi toisena kielenä 
 Ruotsi toisena kielenä 
 Venäjä, pitkä oppimäärä 
 Venäjä, lyhyt oppimäärä 
 Fysiikka 
 Kemia 
 Pohjoissaame, lyhyt oppi-

määrä 
 Inarinsaame, lyhyt oppimäärä 
 Koltansaame, lyhyt oppi-

määrä 

Kevään 2019 tutkinto 

 Matematiikka, pitkä oppi-
määrä 

 Matematiikka, lyhyt oppi-
määrä 
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OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016–2017 
 
 
Kaikista oppikirjoista pääsääntöisesti uusimmat painokset, ellei toisin mainita. 
Oppikirja voi olla painettu tai sähköinen: ota huomioon opettajien suositukset. 
 

teos / osa n:o kursseilla n:o 
 
ÄIDINKIELI (ÄI) 
Hellström ym. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, oppikirja (painettuna tai 

sähköisenä) 
 Otava Kaikki kurssit 
Kaseva ym. Särmä, Tehtäviä 1, painettuna  1 
Hellström ym. Särmä, Tehtäviä 2, sähköisenä  2  
Kuohukoski ym. Särmä, Tehtäviä 3, painettuna 3 
Hellström ym. Särmä, Tehtäviä 4, 5, 6, 8, painettuna 4, 5, 6, 8 
Hellström ym. Särmä, Kielenhuoltoa 10 
 Ei oppikirjaa 7, 11 
 
ENGLANTI-A (ENA) 
Daffue-Karsten ym. On Track 1,2,3 (Sanoma Pro) 1-3 
Ikonen ym. ProFiles 4,5,6,7 (Sanoma Pro) 4-7 
Ei oppikirjaa  8 
Silk ym.  Abienglanti (Otava) 9 
 
Suositellaan ostettavaksi: Luhtala ym. Grammar to Go (Sanoma Pro) 
 
RUOTSI-A (BA, RUA) 
Koivunen ym. Inne (Finn Lectura) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1-7 
Harkoma ym. Abi svenska (Otava) 8 8 

Ei oppikirjaa  9 
 
RUOTSI-B1 (BB, RUB) 
Blom ym.  Fokus (Otava) - uusi LOPS 1, 2, 3 1-3 
Blom ym. Galleri (Otava) 4, 5, 6 4-6 
Harkoma ym.  Abi svenska (Otava) 7 

Ei oppikirjaa  8 
 
SAKSA-A (SA) 
Honkavaara ym. Genau (Sanoma Pro) 1, 2, 3 1-3 
Huber AusBlick 2 Kursbuch, Arbeitsbuch (yhteistilaus) 4-6 
Honkavaara ym.  Genau (Sanoma Pro) 7, 8, 9 7-9 
Kultalahti ym. Viel Erfolg!, kielioppi (Sanoma Pro) 1-7 
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teos / osa n:o kursseilla n:o 
 
SAKSA-B3 (SD) 
Haapala ym. Plan D 1-2 (Sanoma Pro) 1-2 
 
SAKSA-B2+B3 (SC+SD) 
Bär ym. Magazin.de (Otava) 3, 4 1-2 
Busse ym. Panorama Deutsch (Otava) 

 tekstikirja 4-6 ja harjoituskirjat 3, 4, 5, 6 3-6 
Pihkala-Posti ym. Kurz und gut (Otava) 7-8 
 Texte 7-8, Übungen 7-8 
 
RANSKA-A (FA) 
Dervin-Altschuler ym. Escalier 3 (Sanoma Pro) 1,2 
Dervin-Kemppainen ym. Escalier 4 (Sanoma Pro) 3 
Kivivirta ym. Voilà! 6 (Otava)  4,5 
Kivivirta ym. Abiranska (Otava)  6,7,9 
Delcos ym. Allez, allez viens! 7  7 
Delcos  Allez, allez viens! 8 (uusi painos)  8 
Nivanka  Ranskan kielen käsikirja (suositus, vapaaehtoinen!) 8,9 
Bärlund-Jokinen  Ranskan kielioppi ja harjoitukset (Otava) 1-9 
Camus  L'étranger  4 
 
RANSKA-B2+B3 (FC+FD) 
Granath ym. Escalier (Sanoma Pro / WSOYpro) 
 Escalier 1 FD1, 2 
 Escalier 2 FD3, 4/FC1, 2 
 Escalier 3 FD5, 6/FC3, 4 
 Escalier 4 FD7, 8/FC5, 6 
Kivivirta ym. Abiranska (Otava)  FD9,10/FC7,8 
 
VENÄJÄ-A (VA) 
Jegorenkov ym. Ekstrim (OPH) 

Ekstrim 1, teksti- ja harjoituskirja 1-3 
Ekstrim 2, teksti- ja harjoituskirja 4-6 
Ekstrim 3, teksti- ja harjoituskirja 7,8 

 
VENÄJÄ-B3 (VD) 
Loukkojärvi-El Kamel (Otava) 
 Ateljee 1, 1-3 
Jegorenkov ym. Mozhno (Otava)  

Mozhno 1(-2), teksti- ja harjoituskirja 4-6 
Mozhno 2, teksti- ja harjoituskirja 7,8 

 
ESPANJA-B3 (PD) 
González García ym. ¡Dime! (Otava) 

¡Dime! 1 1-2 
¡Dime! 2 3-4 
¡Dime! 3 5-6 
¡Díme! 4 7-8 



54 

teos / osa n:o kursseilla n:o 
 
MATEMATIIKKA – yhteinen oppimäärä (MAY) 
Ekonen ym. YHTEINEN TEKIJÄ (Sanoma Pro) 

Lukion matematiikka 1 1 
 
MATEMATIIKKA – pitkä (MAA / M) 
Heiskanen ym. TEKIJÄ Pitkä Matematiikka (Sanoma Pro) 
 Polynomifunktiot ja -yhtälöt 2 
 Geometria 3 
 Vektorit 4 
 Analyyttinen geometria 5 
 
Kontkanen ym. Pyramidi (Sanoma Pro) 

Pyramidi 6* - Todennäköisyys ja tilastot   6 
Pyramidi 7* - Derivaatta   7 
Pyramidi 8* - Juuri- ja logaritmifunktiot   8 
Pyramidi 9* - Trig. funktiot ja lukujonot   9 
Pyramidi 10 - Integraalilaskenta 10 
Pyramidi 12 - Numeerisia ja alg. menetelmiä 12 
Pyramidi 13 - Diff.- ja integr.laskennan jatkok. 13 
Pyramidi 3* - Geometria 15 
Pyramidi 4* - Analyyttinen geometria 15 
Pyramidi 5* - Vektorit 15 
Tähdellä merkityissä vain kirjan uusi painos. 

 
Hautajärvi ym. Laudatur (Otava) 

Laudatur 11 - Lukuteoria ja logiikka 11 
Härkönen ym. YO Pitkä matematiikka (Sanoma Pro) 14 
 
MATEMATIIKKA – lyhyt (MAB / N) 
Halinen ym. Huippu (Otava) 
 Lausekkeet ja yhtälöt 2 
 Geometria 3 
 
Ekonen, Hemmo ym. Sigma (Sanoma Pro) 

Sigma 4* - Matemaattinen analyysi 4 
Sigma 5* - Tilastot ja todennäköisyys 5 
Sigma 6* - Matemaattisia malleja II 6 
Sigma 7* - Talousmatematiikka 7 
Sigma 8 - Matemaattisia malleja III 8 
Tähdellä merkityissä vain kirjan uusi painos. 

 
Hassinen, Taskinen YO Lyhyt matematiikka (Sanoma Pro) 9 
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teos / osa n:o   kursseilla n:o 
 
BIOLOGIA (BI) 
Idänpirtti ym. Koralli - Elämä ja evoluutio (Otava) uusi ops 1 
Kokkonen ym. Lukion biologia (Otava) 

Solu ja perinnöllisyys  2 
Ympäristöekologia  3 
Ihmisen biologia  4 
Bioteknologia  5 

Hiekka ym.  Abin Biologia (Otava)  6 
Kurssien 2-5 oppikirjoista vuoden 2013 painos tai uudempi. 
 
MAANTIEDE (GE) 
Brander ym. Manner (Otava) 

Maailma muutoksessa 1 
Yhteinen maailma 2 
Riskien maailma 3 
Aluetutkimus 4 

 
FYSIIKKA (FY) 
Lehto ym. Fysiikka (Sanoma Pro) 

Fysiikka 1 – Fysiikka 3 uusi OPS, uudet painokset 1-3 
Fysiikka 4 – Fysiikka 8 vanha OPS 4-8 
YO Fysiikka (Sanoma Pro) 9 

 
KEMIA (KE) 
Lehtiniemi, Turpeenoja Mooli (Otava) 

Mooli 1 uusi OPS, uusi painos  1 
Mooli 2-5 vanha OPS 2-5 
Abi kemia (Otava)  6 

USKONTO (UE) 
Airaksinen, Mikkola  VALO (Otava) 

 VALO 1 uusi OPS Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä 
Uusi Arkki (Edita) 
Ikkala, Jämsä ym. Uusi Arkki 2 Kirkkohistoria ja kirkkotieto vanha OPS 
Hallamaa, Ikkala ym. Uusi Arkki 3 Etiikka vanha OPS 
Ikkala, Ketola ym. Uusi Arkki 4 Maailmanuskonnot vanha OPS 
Ikkala, Ketola ym. Uusi Arkki 5 vanha OPS 
 UE6 ei oppikirjaa 
 
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) 
Tabletkoulu ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu uusi OPS 
Tabletkoulu ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä uusi OPS 
Hjelm & Slotte Dialogi Yksilöstä ja yhteisöstä 3 (Sanoma Pro) vanha OPS 
 ET4, ET5, ET6 ei oppikirjaa 
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teos / osa n:o kursseilla n:o 
 
FILOSOFIA (FF) 
 
Uuden OPS:n mukaan (FI1): 
FI1: Idea 1: Johdatus filosofiaan, Eenariina Hämäläinen; Arno Kotro; Meri-Tuulia Arkko 
Kustannusosakeyhtiö Otava 
FI2: Idea 2: Etiikka, Eenariina Hämäläinen; Arno Kotro; Meri-Tuulia Arkko 
Kustannusosakeyhtiö Otava 
 
Vanhan OPS:n mukainen (vFF1/2/3/4): 
FF1: Vadén & Keinänen  Filosofian haasteet (Atena) 1 
FF2: Enwald ym. Etiikan haasteet (Atena) 2 
FF3: Vadén & Keinänen  Tietämisen haasteet (Atena) 3 
FF4: Keinänen  Yhteisöllisyyden haasteet (Atena) 4 
 
 
PSYKOLOGIA (PS) 
 
Uuden OPS:n mukaan Suositus hankkia sähköinen digikirja, koska se sisältää 

enemmän kuin painettu kirja (mm. digitehtävät ja testit) 
PS1 Degerman ja Holm Motiivi 1 (Sanoma Pro) Psyykkinen toiminta ja  
 oppiminen                                                                  1 
PS2 Motiivi 2 (Sanoma Pro) 2 

Huom. 5. jakson PS2-kurssissa 1. vuoden opiskelijat käyttävät 
uuden OPS:n mukaista Motiivi 2 -kirjaa ja 2. vuoden opiskelijat 
Mielen maailma 2 -kirjaa 

 
Vanhan OPS:n mukaan 
Laine ja Vilkko-Riihelä  Mielen maailma (Sanoma Pro) 

2. Kehityspsykologia 2 
3. Ihminen ja tieto 3 
4. Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu 4 
5. Persoonallisuus ja mielenterveys 5 

Ahokas ym. Sosiaalipsykologia (Sanoma Pro) 6 
Vilkko-Riihelä Psykologia. Lukion kertauskirja (Sanoma Pro) 7 
Kursseissa 2-5 käytetään uudistettuja painoksia. 
 
HISTORIA (HI) 
Uuden OPS:n mukaan: 
Kohl ym. Forum 1, Otava 1 
Kohl ym. Forum 2, Otava 2 
Suositellaan hankkimaan digikirjana. 
 
Vanhan OPS.n mukaan: 
Aalto ym. Kaikkien aikojen historia, osa 3, Edita.  3 
Aalto ym. Kaikkien aikojen historia, osa 4, Edita. 4 
Aalto ym. Kaikkien aikojen historia, osa 5, Edita 5 
Aalto ym. Kaikkien aikojen historia, osa 6, Edita 6 
 Kurssi 7, ei oppikirjaa. 
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teos / osa n:o kursseilla n:o 
 
YHTEISKUNTAOPPI (YH) 
Uuden OPS:n mukaan: 
Aunesluoma ym. Jokaisen yhteiskunta (Sanoma Pro) 1 
 
Vanhan OPS:n mukaan: 
Arola ym. Kansalainen ja talous (Edita) 2 
Jalonen ym. Kansalainen ja oikeus (Edita) 3 
Arola ym. Kansalainen ja Eurooppa (Edita) 4 
Kurssi 5 Ei oppikirjaa 5 
  
TERVEYSTIETO (TE) 
Lehtinen ym. Lukion Syke (Edita) 1 – Terveyden perusteet (uusi OPS) 1 

2 – Nuoret, terveys ja arkielämä 2 
3 – Terveys ja tutkimus 3 
Oppikirja sovitaan kurssin alussa 4 

 
OPINTO-OHJAUS (OP) 
Opinto-ohjauksen kursseilla käytetään sähköistä oppikirjaa, joka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
 
MUSIIKKITIETO JA MUSIIKIN HISTORIA - erikoislukio (MTI) 
Ei oppikirjaa 
 
Harala-Mäkinen Klaavi 2/3 (Nuottikuva Oy) MS1 
Harala-Mäkinen Klaavi 3/3 (Nuottikuva Oy) MS2 
 
MUSIIKKI - yleislukio (MU) 
Ei oppikirjaa 
 
KUVATAIDE (KU) 
Töyssy ym. Kuvataide 
 Visuaalisen kulttuurin käsikirja (WSOY) 1-4 
Oheislukemistot: 
Kirjavainen Valokuva 
 Valokuvauksen perustiedot (WSOY) 3,10 
Pirilä ja Kivi Otos 
 Elävä kuva, elävä ääni (LIKE) 3,10 
  
Kirjat "Valokuva" ja "Otos" voivat olla vaihtoehtoisia opiskelijan suuntautumisen mukaan. 
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KURSSIOPAS 
TUNTIJAKO syksyllä 2016 aloittaville 
 
Oppiaine ja Pakolliset Syventävät Koulukohtaiset 
lyhenne kurssit valtakunnalliset syventävät 
   kurssit kurssit 
Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI) 6 3 2 
A-englanti (ENA) 6 2 1 
A-ruotsi (RUA) 6 2 1 
A-saksa (SAA) 6 2 2 
A-ranska (RAA) 6 2 2 
A-venäjä (VEA) 8   
B1-ruotsi (RUB) 5 2 1 
B2-saksa (SAB2) yläk. alkanut   8   
B2-ranska (RAB2) yläk. alkanut   8   
B3-saksa (SAB3) lukiossa  
alkava   10   
B3-ranska (RAB3) lukiossa  
alkava   10   
B3-venäjä (VEB3) lukiossa  
alkava   8  
B3-espanja (EAB3) lukiossa  
alkava   8   
Matematiikka kaikille 
yhteinen kurssi (MAY) 1      
pitkä oppimäärä (MAA) 9 3 2 
lyhyt oppimäärä (MAB) 5 2 1 
Biologia (BI) 2 3 1 
Maantiede (GE) 1 3   
Fysiikka (FY) 1 6 1 
Kemia (KE) 1 4 1 
Uskonto (UE) 2 4 1 
Elämänkatsomustieto (ET) 2 4   
Filosofia (FF) 2 2 2 
Psykologia (PS) 1 4 2 
Historia (HI) 3 3 1 
Yhteiskuntaoppi (YH) 3 1 1 
Terveystieto (TE) 1 2 1 
Liikunta (LI) 2 3 3 
Musiikki (MU) 1–2    
Kuvataide (KU) 1–2 2 5 
Opinto-ohjaus (OP) 2  3 
Pakolliset kurssit 47–51     
 
YHTEENSÄ SUORITETTAVA VÄHINTÄÄN 75 KURSSIA.  
Kurssimäärään ei lasketa koulukohtaisia hylättyjä kursseja.  
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Soveltavat kurssit Kursseja 
 
Kuvataiteen lukiodiplomi 1 
 
Kansainvälisyys- ja kulttuuri -kurssit:  
 Comenius 1 
 Kulttuuripassi 3 
 
Musiikin kursseja:  
 Big Band 4 
 Jouluparaati  2 
 Orkesteri 8 
 Bändisoitto 8 
 
Musiikin lukiodiplomi 1 
 
Dig IT-kurssit 
 
TEEMAOPINNOT 

2 
 

3 
Monitieteellinen ajattelu 
 Tilastotiedettä lukiolaisille  
 
Hyvinvointi ja osallisuus (HO) 
mm. Aktiivinen lukiolainen, aktiivinen kansalainen, 
Taitava oppija, Vapaaksi jännityksestä, Stressin-
hallintataidot jne. 

1 
 
 
 
 

yht. 10 
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MUSIIKKILUKION KURSSIT   
 
Pakolliset kurssit (musiikkilukiolainen voi tietyin ehdoin voi 
jättää pois 0-8 yleislukion pakollista kurssia)  

Kurs-
seja 

Musiikkitieto ja musiikin historia  MTI  5 
Musiikin perusteet 2 ellei ole sitä aikaisemmin 
suorittanut (todistus!)   1 
Yleislukion pakollisia kursseja on suoritettava (matematiikan 
oppimäärästä riippuen) 39–43.  
Jokaisen aineen pakollisista kursseista on suoritettava vä-
hintään puolet.   
Musiikkilukion kursseja on suoritettava vähintään 13   

 
Koulukohtaisia syventäviä kursseja  
(Tarkka tarjonta lukuvuoden alkaessa)  Kursseja 
Säveltapailu D    1 
Musiikin teoria D    2 
Sävellys 1-2    1–4 
Harmonian perusteet    2 
Kuoro    12 
Soitinopetus    12 
Yksinlaulu ja äänenmuodostus  6 
Poplaulu    1 
Improvisointi     2 
Maailmanmusiikki    4 
Kansanmusiikki 1-2    1–4 
Musiikin ilmaisu    1–2 
Nuotinkirjoitus    1 
Studioäänitys    1 
Musikaali    4 
Musiikin johtaminen    1 
Muusikon perusteet    1 
Erikoiskursseja    x 

 
Soveltavat kurssit ovat samat kuin yleislukiossa: Big Band,  
Jouluparaati, Orkesteri, Bändisoitto, Musiikin lukiodiplomi (MTI6)  
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KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS JA SUOSITUS YO-KIRJOITUKSEEN 
OSALLISTUMISEN AJANKOHDASTA – UUSI OPS (2016 aloittaville) 
 
Kurssien järjestys vuosikurssien mukaan. Pakolliset kurssit on lihavoitu ja  
alleviivattu. Kertauskurssit on merkitty tähdellä (*). 
 
aine  1. vuosi  2. vuosi  3. (ja 4.) vuosi YO-koe 
 
ÄI 1 2 3  4 5 (6) 7 10 11 6 8* 9* 10  3. kevät 
ENA 1 2 3  4 5 6 7 8  9*  3. syksy 
RUA 1 2 3  4 5 6 7  8 9*  3. kevät 
SAA 1 2 3  4 5 6 8 10  7 9* 10  3. kevät 
RAA 1 2 3  (10)  4 5 6 8 10  7 9*  3. kevät 
VEA 1 2 3      3. kevät 
RUB 1 2 3  (3) 4 5    6 7 8*  3. kevät 
SAB2 1 2  3 4 5 6  7* 8*  3. kevät 
SAB3 1 2 3 4  5 6 7 8  9* 10*  3. kevät 
RAB2 1 2  3 4 5 6  7* 8*  3. kevät 
RAB3 1 2 3 4  5 6 7 8  9* 10*  3. kevät 
VEB3 1 2 3      3. kevät 
EAB3 1 2 3  4 5 6  7 8   3. kevät 
 
MAA MAY1   2 3 4 5 6 7 8 9  11 12 15 10 11 13 14* 15 3. kevät 
MAB MAY1   2  3 4 5 6  7 8 9*  3. kevät 
BI 1 2  2 3 4 5  6*  3. s./3.k 
GE 1 2  2 3 4  3 4  2. k/3.s. 
FY 1 2 3  4 5 6  7 8*  3. kevät 
KE 1  2 3  4 5 6*  3. kevät 
UE 1 (2) (3)  2 3 4  5 6 7*  3. kevät 
ET 1 (2)  2 3 4  5 6  3. s./3.k. 
FI 1 (2)  2 3 (4)  4 5* 6 7 8  3. kevät 
PS 1 (2)  2 3 7   4 5 6*                 (3.s)/3.k. 
HI 1 2  3 4 5  6 7*  3. s./3.k. 
YH 1 (2)  2 (3) 4  3 5*  3. s./3.k 
TE  1  2 3  2 3 4*  3. s./3.k. 
LI 1 3 5 6 7  2 3 4 5 6 7 3 5 6 7 
MU 1 (2)  2 
KU 1 (2) 3 4 7 8 (9 10) 2 3 4 9 10 6 7 
OPO 1   2 
 
Liikunnan pakolliset kurssit 1 ja 2 on suoritettava eri lukiovuosina. 
Yleislukion opiskelijalle joko KU2 tai MU2 on pakollinen kurssi. 
 
Dig IT eli tietoteknisten taitojen peruskurssi aloitetaan heti 1. lukiovuoden elokuuss
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UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KURSSIT  
(syksyllä 2016 aloittavalle ikäluokalle) 
 

ÄI ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

Kurssin läpäiseminen edellyttää kaikkien arvioitavaksi ilmoitettujen osioiden suorit-
tamista. Kaikilla kursseilla arvioinnissa otetaan huomioon erikseen mainittujen ar-
vioitavien suoritusten lisäksi tunneilla tehtävät harjoitukset.   

PAKOLLISET KURSSIT 

ÄI1  Tekstit ja vuorovaikutus  
Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hä-
nen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti 
ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittä-
mään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ym-
päristöissä.   

ÄI2  Kieli, kulttuuri ja identiteetti  
Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luon-
teesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuo-
listuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksi-
lön identiteetille ja yhteiskunnalle.  

ÄI3  Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa  
Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen 
kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kauno-
kirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.   

ÄI4  Tekstit ja vaikuttaminen   
Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja 
sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän 
perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä 
tietoja ja taitoja.  

ÄI5  Teksti ja konteksti  
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaan-
tuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.  

ÄI6  Nykykulttuuri ja kertomukset    
Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja 
kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykult-
tuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovai-
kutusetiikasta.  
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

ÄI7  Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen   
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liitty-
viä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestin-
täänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja 
vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. 
Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintä-
taitojen päättökokeeseen eli Puhvi-kokeeseen.  

ÄI8  Kirjoittamistaitojen syventäminen  
Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja 
aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja 
yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin.  

ÄI9  Lukutaitojen syventäminen  
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida 
erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija 
harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen.  

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

ÄI10  Kielenhuollon kurssi   
Kurssilla käydään läpi kielenhuollon keskeisiä kysymyksiä, tekstikokonaisuuden 
vaatimuksia sekä tekstin sujuvuuden ja tyylin perusasioita. Arvioitavat suoritukset: 
Kokeena on tekstinhuollon koe. Lisäksi kurssilla kirjoitetaan ja arvioidaan omia 
tuotoksia.   

ÄI11  Median maailma ja mediakirjoittaminen  
Kurssin tavoitteena on tutustua laajasti mediaympäristöön ja erilaisiin mediateks-
teihin sekä kannustaa tarkkailemaan mediaa tutkivasti ja kriittisesti. Kurssilla teh-
dään erilaisia media-analyysitehtäviä ja tuotetaan omia mediatekstejä. Kurssin ai-
kana vieraillaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi mediataloissa. Kurssi an-
taa valmiuksia media-aiheisten essee- ja tekstitaitotehtävien kirjoittamiseen. Arvi-
oitavat suoritukset: esimerkiksi mediapäiväkirja, henkilöhaastattelu, mediaessee, 
mediaan liittyvä tekstitaitovastaus, vastine, blogi, portfolio.   

RUA RUOTSI A-oppimäärä  

PAKOLLISET KURSSIT 

RUA1 Ruotsinkielinen maailmani  
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruot-sin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista. 
Asetetaan tavoitteita ruotsin kielen opiskelulle ja etsitään autenttisia kielenkäyt-
töympäristöjä sekä keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi.  Aihepiirit 
ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin, harrastuksiin, kiinnostuksen 
kohteisiin ja kielenkäyttö-tarpeisiin.  
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RUA2 Ihminen verkostoissa 
Kurssilla harjoitellaan toimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa pohjoismai-
sessa kontekstissa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden 
yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös tekno-
logian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.  

RUA3 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä 
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla teh-
dään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tark-
kuutta.  Aihepiirinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, ruotsinkieliset mediat sekä 
luova toiminta.  

RUA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan 
aktiivista toimijuutta ruotsin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöi-
hin pohjoismaisesta näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja 
toimintamahdollisuuksia, ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia.  

RUA5 Tiede ja tulevaisuus 
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan tai-
toja eri tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipi-
teeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityi-
sesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista.   

RUA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo  
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pää-
omana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat jatko-opinnoissa tai 
työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia. Käsitellään talousasi-
oita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä 
laajempia talouden ilmiöitä.  
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

RUA7 Kestävä elämäntapa  
kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa 
tilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä. Kurs-
silla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, ta-
loudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmista. 

RUA8 Viesti ja vaikuta puhuen 
kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, ymmärtää puhuttua kieltä ja 
rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmis-
telua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla 
kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä. Lopuksi suullisen kielitaidon koe, josta erillinen to-
distus. 
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KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI  

RUA9 Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi 
Kurssilla kerrataan ja syvennetään aiemmilla kursseilla opittua sanastoa ja kieliop-
pirakenteita sekä harjoitellaan kirjoittamista. Pääpaino on ylioppilastutkinnon val-
mistautumisella.  
 

RUB  RUOTSI B1-oppimäärä  

PAKOLLISET KURSSIT 

RUB1 Minun ruotsini 
kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista. 
Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja sen kehittämiseksi. Sy-
vennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovai-
kutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin 
sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.  

RUB2 Hyvinvointi ja ihmissuhteet 
Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuoro-vaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyt-
täen. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana 
kielenkäyttäjänä. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä 
merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös 
teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoin-
nille.  

RUB3 Kulttuuri ja mediat 
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuotta-
mistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin poh-
joismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta.  

RUB4 Monenlaiset elinympäristömme 
Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat 
kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, 
joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.  

RUB5 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi 
Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan 
jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja 
tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen 
ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.  

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

RUB6 Viesti ja vaikuta puhuen 
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua 
kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan 
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valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pa-
kollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä. Lopuksi suullisen kielitaidon koe, josta 
erillinen todistus.  

RUB7 Kestävä elämätapa 
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa 
vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri teksti-lajien 
tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä 
ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan 
näkökulmasta.  

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 

PMLRUB8 Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi   
Kurssilla kerrataan ja syvennetään aiemmilla kursseilla opittua sanastoa ja kieliop-
pirakenteita sekä harjoitellaan kirjoittamista. Pääpaino on ylioppilastutkintoon val-
mistautumisella.  
 

VIERAAT KIELET A-oppimäärä  
(perusopetuksen luokilla 1-6 alkanut oppimäärä)  
ENGLANTI ENA, SAKSA SAA, RANSKA RAA, VENÄJÄ VEA 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
1  Kieli ja maailmani   
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittä-
misen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Kurs-
silla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kas-
vattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elä-
mänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.  

2  Ihminen verkostoissa  
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilai-
sissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään taitoa 
toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kurssilla 
käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyy-
sistä ja sosiaalista hyvinvointia.  

3  Kulttuuri-ilmiöitä  
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla teh-
dään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tark-
kuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä 
luova toiminta.  

4  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan 
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aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmi-
öistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.   

5  Tiede ja tulevaisuus 
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan tai-
toja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaan-
nutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Aihepiirit 
nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.  

 6  Opiskelu, työ ja toimeentulo 
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pää-
omana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-
opinnoissa tai työelämässä. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, 
työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.  

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

7  Kestävä elämäntapa  
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa 
vuoro-vaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan oppimäärän pa-
kollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti 
ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoi-
den tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.  

8  Viesti ja vaikuta puhuen   
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua 
kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan 
valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pa-
kollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tar-
peiden mukaan.  

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

ENA9  Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi  

Kurssilla kerrataan ja syvennetään aikaisemmilla kursseilla opittua sanastoa ja 
kielioppirakenteita sekä harjoitellaan kirjoittamista, kuullunymmärtämistä  ja teks-
tinymmärtämistä. Pääpaino on ylioppilaskokeeseen valmistautumisella.  Aihealu-
eita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin 
maailmankuviin liittyvät aiheet.  

SAA9 Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi 
Kurssilla kerrataan ja syvennetään aiemmilla kursseilla opittua sanastoa ja kieliop-
pirakenteita sekä harjoitellaan kirjoittamista. Pääpaino on ylioppilastutkintoon val-
mistautumisella. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.   
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RAA9 Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi  
Kurssilla kerrataan ja syvennetään aiemmilla kursseilla opittua sanastoa ja kieliop-
pirakenteita sekä harjoitellaan kirjoittamista.  Pääpaino on ylioppilastutkintoon val-
mistautumisella. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.  

RAA10 Delf-tutkintoon valmentava kurssi   
Kurssi valmentaa ranskan kielen kansainväliseen Delf-tutkintoon.  Kurssilla käyte-
tään monipuolisesti eri työtapoja ja painotetaan suullisia harjoituksia. A- kielen 
opiskelijoille suosittelemme osallistumista ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden 
aikana ja B-kielen opiskelijoille toisen tai kolmannen vuoden aikana.  

SAA 10 DSD -tutkintoon valmentava kurssi   
Kurssi valmentaa saksan kielen viralliseen kielitutkintoon, Deutsche Sprachdiplo-
miin, jonka suorittaminen mahdollistaa opiskelun Saksan, Itävallan tai Sveitsin yli-
opistoissa ja korkeakouluissa. Kurssilla käytetään monipuolisesti eri työtapoja ja 
painotetaan suullisia harjoituksia. Kurssi järjestetään hajautetusti ensimmäinen ja 
toisen jakson ai-kana. Itse Sprachdiplom suoritetaan marras-joulukuun vaih-
teessa. Suosittelemme osallistumista kolmannen opiskeluvuoden aikana sekä A- 
että B-kielen opiskelijoille.   
 

VIERAAT KIELET  B2-oppimäärä  
(perusopetuksen luokilla 7-9 alkanut oppimäärä)  
SAKSA SAB2, RANSKA RAB2 

1  Elämän tärkeitä asioita  
Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tule-
vaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, arvioidaan 
omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään kei-
noja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät 
nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen 
kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.  

2  Monenlaista elämää  
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuo-
rovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepii-
rit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulko-
mailla.  

3  Hyvinvointi ja huolenpito  
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja 
toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitel-
laan taitoa muotoilla mielipiteitä arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutus-
tutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin 
ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista..  

4  Kulttuuri ja mediat  
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai 
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alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnosta-vasta 
näkökulmasta.  

5 Opiskelu, työ ja tulevaisuus  
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liit-
tyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuu-
densuunnitelmiin.  

6 Yhteinen maapallomme  
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tar-
peiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteis-
työhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestä-
västä elämäntavasta.  

7 Kansainvälinen toiminta  
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustu-
malla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työ-
elämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät 
toiminnan perusteella. 

8 Viesti puhuen ja kirjoittaen  
Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutusti-
lanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan 
aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä opiskelijoiden tarpeiden mukaan.  

RAB29  DELF-tutkintoon valmentava kurssi  (ks. RAA 10 

SAB29  DSD -tutkintoon valmentava kurssi (ks. SAA 10) 
 

VIERAAT KIELET B3-oppimäärä 

(lukiossa alkava oppimäärä) 
SAKSA SAB3, RANSKA RAB3, VENÄJÄ VEB3, ESPANJA EAB3 

1  Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen  
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan 
uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Har-
joitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintä-
strategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Venä-
jän kurssilla opetellaan lukemaan ja kirjoittamaan kyrillisiä aakkosia. 

2  Matkalla maailmassa  
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaali-
sen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää 
kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.  

3  Elämän tärkeitä asioita  
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit 
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ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoi-
hin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.  

4  Monenlaista elämää  
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuo-
rovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepii-
rit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulko-
mailla.  

5  Hyvinvointi ja huolenpito  
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja 
toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitel-
laan taitoa muotoilla mielipiteitä arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutus-
tutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin 
ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. 

6  Kulttuuri ja mediat  
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen 
tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnosta-
vasta näkökulmasta.  

7  Opiskelu, työ ja tulevaisuus  
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liit-
tyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuu-
densuunnitelmiin.  

8  Yhteinen maapallomme  
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tar-
peiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteis-
työhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestä-
västä elämäntavasta.  

9  Kansainvälinen toiminta   

10 Viesti puhuen ja kirjoittaen   

RAB311 DELF-tutkintoon valmentava kurssi   
 

MATEMATIIKKA 

MAY1  MATEMATIIKAN YHTEINEN OPINTOKOKONAISUUS  
Kaikille yhteinen kurssi. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pohtii matematiikan 
merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Kurssilla kerrataan ja täydenne-
tään lukualueet, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskennan periaatteet. Vahviste-
taan ymmärrystä funktion käsitteestä sekä opitaan ymmärtämään lukujonon kä-
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site. Lisäksi määritetään lukujonoja, kun annetaan alkuehdot ja tapa, jolla seuraa-
vat termit muodostetaan. Ratkaistaan käytännön ongelmia aritmeettisen ja geo-
metrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla.  
 

PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA)  

Suoritusjärjestys: Ensin MAY01, jonka jälkeen pakolliset kurssit suoritetaan pää-
sääntöisesti numerojärjestyksessä. Syventävät kurssit 11 ja 12 suoritetaan aikai-
sintaan 2. vuonna. Kurssin 13 voi suorittaa vasta kurssin 10 jälkeen. Kertauskurssi 
(14) juuri ennen ylioppilaskirjoituksia; kurssin 15 voi suorittaa opiskeltuaan kurssit 
MAA03-MAA05.  
 
 
PAKOLLISET KURSSIT  
 
MAA2  Polynomifunktiot ja yhtälöt  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käsittelemään polynomifunkti-
oita. Kurssilla opitaan ratkaisemaan toisen asteen ja korkeamman asteen polyno-
miyhtälöitä sekä tutkitaan ratkaisujen lukumäärää. Lisäksi opitaan kuinka yksin-
kertaisia polynomiepäyhtälöitä ja potenssiyhtälöitä ratkaistaan.   
 
MAA3  Geometria  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan ti-
laa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi että kolmiulotteisissa tilanteissa ja 
harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsit-
televiä lauseita. Kurssilla opitaan ratkaisemaan geometrisia ongelmia käyttäen hy-
väksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan 
lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa.  
 
MAA4  Vektorit  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vek-
torilaskennan perusteisiin sekä tutkii kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla. 
Kurssilla tutkitaan kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja 
kulmia vektoreiden avulla.  
   
MAA5  Analyyttinen geometria  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria 
luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille. Kurssilla opitaan 
ymmärtämään pistejoukon yhtälön käsite ja opitaan tutkimaan yhtälöiden avulla 
pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja. Kurssilla syvennetään itseisarvokäsit-
teen ymmärtämystä ja opitaan ratkaisemaan yksinkertaisia itseisarvoyhtälöitä ja 
vastaavia epäyhtälöitä. Myös yhtälöryhmän ratkaisemisen periaatteet käydään 
läpi.  
   
MAA6  Derivaatta  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa määrittää rationaalifunktion nollakoh-
dat ja ratkaista yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä. Kurssilla omaksutaan käsitys 
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funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta. Opitaan määrittämään yksin-
kertaisten funktioiden derivaatat ja osataan tutkia derivaatan avulla polynomifunk-
tion kulkua, määritetään funktioiden ääriarvot sekä niiden suurin ja pienin arvo.  
   
MAA7  Trigonometriset funktiot  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutkii trigonometrisia funktioita yksikköympy-
rän symmetrioiden avulla ja oppii ratkaisemaan trigonometrisia yhtälöitä. Kurssilla 
tutkitaan trigonometrisia funktioita myös derivaatan avulla sekä hyödynnetään tri-
gonometrisia funktioita jaksollisten ilmiöiden mallintamisessa.  
   
MAA8  Juuri- ja logaritmifunktiot  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa potenssienlaskusäännöt mukaan lu-
kien murtopotenssit ja oppii juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuu-
det sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä. Kurssilla tutkitaan juuri-, ekspo-
nentti- ja logaritmifunktioita myös derivaatan avulla sekä opitaan derivoimaan yh-
distettyjä funktioita. Eksponenttifunktiota hyödynnetään, kun mallinnetaan erilaisia 
kasvamisen ja vähenemisen ilmiöitä.  
   
MAA9  Integraalilaskenta  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja op-
pii määrittämään alkeisfunktioiden integraalifunktioita sekä ymmärtää määrätyn in-
tegraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan. Kurssilla opitaan määrittämään 
pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla sekä perehdytään integraali-
laskennan sovelluksiin.  
   
MA10  Todennäköisyys ja tilastot  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii havainnollistamaan diskreettejä ja jat-
kuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan jakaumien tunnuslu-
kuja. Lisäksi oppilas perehtyy kombinatorisiin menetelmiin, todennäköisyyden kä-
sitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin. Kurssilla opitaan diskreetin to-
dennäköisyysjakauman käsite ja määritetään jakauman odotusarvo. Myös jatku-
van todennäköisyysjakauman käsite opitaan ja sovelletaan normaalijakaumaa.  
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT  
 
MAA11  Lukuteoria ja todistaminen  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu todistusperiaatteisiin ja harjoittelee 
todistamista sekä oppii lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominai-
suuksiin. Kurssilla tutkitaan kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislu-
kujen kongruenssin avulla.  
   
MAA12  Algoritmit matematiikassa  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää algoritmista ajatteluaan, tutkii ja 
oppii selittämään, kuinka algoritmit toimivat sekä ymmärtää iteroinnin käsitteen. 
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Kurssilla opitaan ratkaisemaan epälineaarisia yhtälöitä numeerisesti sekä tutki-
taan polynomien jaollisuutta. Lisäksi opitaan määrittämään polynomin tekijät. 
Myös muutosnopeuksia ja pinta-aloja määritetään numeerisesti.  
   
MAA13  Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi   
Kurssin tavoitteena on syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten 
perusteiden  tuntemusta sekä tutkia aidosti monotonisten funktioiden kään-
teisfunktioita. Lisäksi täydennetään integraalilaskennan taitoja ja sovelletaan niitä 
muun muassa jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen. Kurssilla tutkitaan 
myös lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia.  
 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT  
 
MAA14  Pitkän matematiikan kertauskurssi  
Syvennetään ja yhdistellään aiemmilla kursseilla opittuja tietoja ja taitoja sekä har-
jaannutaan käyttämään niitä monipuolisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Kurssi-
kokeena on valtakunnallinen matematiikan preliminäärikoe.  
   
MAA15  Geometrian jatkokurssi  
Kurssilla syvennetään geometrian taitoja ja ymmärrystä. Erityisesti paneudutaan 
avaruusgeometriaan ja analyyttisesta geometriasta toisen asteen käyriin sekä 
avaruuden suoran ja tason yhtälöihin. Geometrinen piirtäminen on myös esillä.  
 
 
LYHYT MATEMATIIKKA (MAB)  

Suoritusjärjestys: Ensin MAY01, jonka jälkeen pakolliset kurssit suoritetaan nume-
rojärjestyksessä. Syventävät kurssit pääsääntöisesti abivuonna, kertauskurssi 
(MAB09) juuri ennen ylioppilaskirjoituksia.  
 
 
PAKOLLISET KURSSIT  
 
MAB2  Lausekkeet ja yhtälöt  
Kurssin tavoitteena on harjaantua käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elä-
män ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla käsitellään yhtälöitä, yhtälöpareja, line-
aarista riippuvuutta, verrannollisuutta ja toisen asteen polynomifunktioita.  
   
MAB3  Geometria  
Kurssilla opitaan tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geo-
metrisista ominaisuuksista. Tutkitaan suorakulmaista kolmiota, yhdenmuotoi-
suutta, pinta-aloja, tilavuuksia ja koordinaatistoa. 
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MAB4  Matemaattisia malleja  
Kurssilla opitaan näkemään eri ilmiöiden säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja 
kuvaamaan niitä matemaattisilla malleilla. Käsitellään lineaarista ja eksponentiaa-
lista mallia, potenssi- ja eksponenttiyhtälöitä ja lukujonoja.  
   
MAB5  Tilastot ja todennäköisyys  
Kurssilla harjaannutaan käsittelemään ja tulkitsemaan tilastoja ja perehdytään to-
dennäköisyyslaskennan perusteisiin. Käsitellään diskreettien jakaumien tunnuslu-
kuja, regressiota ja korrelaatiota, kombinatoriikkaa ja todennäköisyyden käsitettä.  
   
MAB6 Talousmatematiikka  
Kurssilla opitaan ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä ja harjoitel-
laan indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia. Kehi-
tetään prosenttilaskun, lukujonojen ja summien hallintaa.  
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT  
 
MAB7  Matemaattinen analyysi  
Tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin. Opitaan 
käyttämään derivaattaa polynomifunktion kulun tutkimisessa, erityisesti suurim-
man ja pienimmän arvon löytämisessä.  
   
MAB8  Tilastot ja todennäköisyys II  
Kurssilla vahvistetaan tilastojen käsittelytaitoja. Määritetään jatkuvien jakaumien 
tunnuslukuja ja niihin liittyviä todennäköisyyksiä. Tutkitaan erityisesti normaalija-
kaumaa ja toistokokeen binomijakaumaa.  
 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI  
 
MAB9  Lyhyen matematiikan kertauskurssi  
Syvennetään ja yhdistellään aiemmilla kursseilla opittuja tietoja ja taitoja sekä har-
jaannutaan käyttämään niitä monipuolisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Kurssi-
kokeena on valtakunnallinen matematiikan preliminäärikoe.  
 
 
BI  BIOLOGIA  

PAKOLLISET KURSSIT 

BI1 Elämä ja evoluutio Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eli-
öille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan biologian tapaan hankkia ja 
kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkö-
kulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen.  

BI2 Ekologia ja ympäristö Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän mo-
nimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muu-alla maailmassa. Keskeisinä 
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teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suo-
jella monimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristöon-
gelmiin. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuo-
toinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti.  

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT  

BI3 Solu ja perinnöllisyys Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventä-
mään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös 
solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. 
Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset.  

BI4 Ihmisen biologia  
Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun 
kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön 
merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeu-
tua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.  

BI5 Biologian sovellukset  
Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merki-
tyksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian 
erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja 
luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Tarkastelun kohteita 
ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija 
suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen.  

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
BI6 Biologian kertauskurssi  
Kurssilla kerrataan lukion biologian keskeisiä kurssisisältöjä. Kurssilla harjoitellaan 
erilaisiin yo-tehtäviin vastaamista ja valmistaudutaan biologian reaalikokeeseen.  
 

GE  MAANTIEDE   

PAKOLLINEN KURSSI 

GE1 Maailma muutoksessa 
Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien 
tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maail-
maa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien 
että ihmis-kunnan riskien kannalta. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen 
kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset.  

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

GE2 Sininen planeetta 
Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja 
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kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luon-
nossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustu-
taan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi 
käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä.  

GE3 Yhteinen maailma 
Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan 
alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja 
ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurs-
silla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa 
hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. 

GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta.   
Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja tai-
tojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojek-
tin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, 
maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttami-
sessa.  

FY  FYSIIKKA 

PAKOLLINEN KURSSI   

FY1 Fysiikka luonnontieteenä  
Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään, kuinka luonnontieteellinen tieto ra-
kentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta. Kurssilla 
suunnitellaan ja toteutetaan yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä tutustu-
taan perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn sekä ai-
neen rakenteeseen, voimaan liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöihin. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

FY2 Lämpö 
Kurssilla tutustutaan lämpöilmiöiden käsitteisiin jokapäiväisen elämän, ympäris-
tön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Aiheina on lämpö ja lämpötila, kaasu-
jen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine, kappaleiden lämpeneminen, 
jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia. Kurssilla käsitellään myös 
mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde ja energian säilyminen lämpöopissa ja läm-
mön siirtymissuunta.   

FY3 Sähkö   
Kurssin sisältönä on sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki, yksinker-
taiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait, sähköteho ja Joulen laki, kondensaattori, 
diodi ja LED komponentteina, sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja 
sähkökenttä, sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen.   
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FY4 Voima ja liike   
Kurssin sisältönä on vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasai-
sesti kiihtyvä suoraviivainen liike, Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvai-
kutus, etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vas-
tus, liikeyhtälö, momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilan-
teissa, liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset, liike- 
ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki.  

FY5 Jaksollinen liike ja aallot  
Kurssin sisältönä on fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa, tasainen ym-
pyräliike, gravitaatiovuorovaikutus, harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliik-
keen synty ja aaltojen eteneminen, aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, dif-
fraktio, interferenssi ja seisovat aallot, ääni aaltoliikeilmiönä.   

FY6 Sähkömagnetismi   
Kurssin sisältönä on fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa, magne-
tismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä, varatun hiukkasen liike 
sähkö- ja magneettikentässä, sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induk-
tiolaki ja Lenzin laki, generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto 
sähkövirran avulla, sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, tait-
tumin en, interferenssi ja diffraktio.   

FY7 Aine ja säteily   
Kurssin sisältönä on energian kvantittuminen, sähkömagneettisen säteilyn kvantit-
tuminen ja fotonit, aaltohiukkasdualismi, atomiytimen rakenne, ydinreaktiot, ydin-
energia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi, radioaktiivi-
suus ja hajoamislaki, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö.   

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 

FY8 Fysiikan kertauskurssi          
Kurssilla rakennetaan yhtenäinen kokonaiskuva lukion fysiikasta ja valmentaudu-
taan yo-kokeeseen käymällä läpi eri kurssien keskeisimmät asiat yleensä vanho-
jen yo-tehtävien avulla. Kurssista annetaan numeroarviointi, jonka perustana käy-
tetään preliminäärikoetta. Jos kurssisuoritus on kokonaisvaltaisesti parempi kuin 
opiskelijan keskimääräinen kurssiarvosana, niin voidaan huomioida korottava vai-
kutus päättöarvosanaan.   

KE  KEMIA 

PAKOLLINEN KURSSI 

KE1 Kemiaa kaikkialla  
Kurssilla perehdytään atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Selite-
tään aineiden ominaisuuksia rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden 
avulla. Liitetään teoria kokeelliseen toimintaan ja mallintamiseen. Korostetaan 
kurssin sisältöjen yhteyttä arkipäivän kemiaan.  
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

KE2  Ihmisen ja elinympäristön kemiaa  
Kurssilla tutustutaan orgaanisten yhdisteiden rakenteiden mallintamiseen ja omi-
naisuuksien selittämiseen rakenteen avulla. Opitaan laskemaan ainemääriä ja liu-
osten pitoisuuksia sekä valmistamaan liuoksia.     

KE3  Reaktiot ja energia   
Kurssilla opitaan kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja reaktioyhtälön käsit-
tely. Tutustutaan epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioihin ja tutkitaan 
reaktioita kokeellisesti.  

KE4  Materiaalit ja teknologia   
Kurssilla opitaan sähkökemian keskeiset periaatteet. Tutustutaan metallien ja po-
lymeerien ominaisuuksiin. Selitetään alkuaineiden jaksollisia ominaisuuksia. Li-
säksi sovelletaan kemiallisia reaktioita lasken-nallisesti.  

KE5  Reaktiot ja tasapaino  
Kurssilla tutkitaan kemiallisen reaktion tasapainotilan muodostumista ja siihen liit-
tyviä laskennallisia tasapainosovelluksia. Erityisesti tarkastellaan happo-emäs- ja 
liukoisuustasapainoja sekä tutustutaan tasapainoon teollisuuden prosesseissa ja 
luonnon ilmiöissä.  

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 

KE6  Kemian kertauskurssi  
Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi.  
 

UE  EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO 
PAKOLLISET KURSSIT  

UE1  Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä  
Kurssilla perehdytään uskontojen olemukseen sekä uskonnollisten ja ei-uskonnol-
listen katsomusten ominaispiirteisiin. Lisäksi tutkitaan juutalaisuuden, islamin ja 
kristinuskon historiaa, oppia, pyhiä kirjoituksia sekä uskontojen ilmenemismuotoja 
nykymaailmassa ja omassa kaupungissamme.  

UE2  Maailmanlaajuinen kristinusko  
Kurssilla tarkastellaan kristinuskon monia eri ilmenemismuotoja ja vaikutusta kult-
tuuriimme. Tutustutaan suurimpien kirkkokuntien ja muiden kristillisten ryhmien 
piirteisiin sekä kristittyjen ykseyspyrkimyksiin eli ekumeniaan. Seurataan myös 
kristinuskoon liittyvää ajankohtaista yhteiskunnallista keskustelua ja jaetaan omia 
perusteltuja näkemyksiä muiden kanssa.  
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

UE3  Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä  
Kurssi keskittyy Intian, Kiinan ja Japanin uskontoihin; niiden kehitykseen, oppiin, 
pyhiin kirjoituksiin ja monenlaiseen näkyvyyteen kulttuurissa ja yhteiskunnassa. 
Kurssilla perehdytään myös luonnonuskontojen ominaispiirteisiin sekä uusiin us-
konnollisiin liikkeisiin kuten Krishna-liike, rastafarismi ja uuspakanuus. Painopis-
teet voidaan valita opiskelijoiden mielenkiinnon kohteet huomioiden.  

UE4  Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa  
Kurssin aikana tutustutaan uskonnon ja uskonnollisten yhteisöjen vaikutuksiin yh-
teiskunnan eri osa-alueilla. Perehdytään uskontojen asemaan sekä uskonnonva-
pauden toteutumiseen Suomessa ja Euroopassa. Uskontoa tarkastellaan perheen 
ja tapakulttuurin näkökulmasta. Kurssi toteutetaan opiskelijoiden toiveiden ja kiin-
nostuksen kohteiden mukaisesti. Kurssilla tehdään vierailuja eri kohteisiin.  

UE5  Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa  
Kurssilla tutustutaan joihinkin tieteenaloihin, jotka tutkivat uskontoon liittyviä ilmi-
öitä sekä pohditaan, miksi uskonnosta on tärkeää hankkia ajanmukaista tieteel-
listä tietoa. Perehdytään uskonnollisen taiteen monimuotoisuuteen (symboliikka, 
mytologia) sekä tarkastellaan oman kaupunkimme uskonnollista taidetta ja arkki-
tehtuuria. Kurssilla voidaan tehdä erilaisia vierailuja ja projektitöitä.  

UE6  Uskonnot ja media  
Kurssilla otetaan erilaisia näkökulmia uskonnon ja median suhteeseen. Miten us-
konnot näkyvät uutisissa? Miten uskonnolliset yhteisöt hyödyntävät mediaa 
omassa toiminnassaan? Miten mediassa hyödynnetään uskonnollista kieltä ja ku-
vastoa? Pohditaan myös asenteita ja niihin vaikuttamista. Kurssilla tehdään me-
diaa analysoiva projektityö tai tuotetaan oma mediasisältö opiskelijoiden omista 
kiinnostuksenkohteista riippuen.  

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 

UE7  Uskonnon kertauskurssi  
Valmistaudutaan uskonnon reaalikokeeseen kurssien eri teemoja syventäen. Ta-
voitteena on kurssien rajat ylittävä, laaja kokonaiskuva uskonnon oppimäärästä.  
 

ET  ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

PAKOLLISET KURSSIT  

ET1  Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu  
Kurssilla tutustutaan erilaisiin elämäntapoihin ja ideologioihin liittyviin katsomuksiin 
ja pohditaan, mitkä tekijät vaikuttavat oman katsomuksen muodostumiseen. Poh-
ditaan tieteellistä tietoa, uskomusten syntyä ja sitä, miksi ihminen ei aina ole ratio-
naalinen. Kurssilla harjoitellaan toisen katsomusta kunnioittavaa dialogia sekä me-
dian kriittistä tarkastelua.  
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ET2  Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä  
Kurssilla tarkastellaan erilaisia näkemyksiä siitä, mikä ihmisen olemus on. Lisäksi 
tutustutaan identiteetin käsitteeseen ja pohditaan oman yksilöllisen identiteetin ra-
kentumista ja nykytilaa. Mitä on hyvä elämä yleensä, entä henkilökohtaisesti? 
Kurssilla opitaan ihmisoikeuksien historiaa ja nykypäivää sekä tärkeimmät ihmisoi-
keussopimukset. Pohditaan yleisimpiä yhteiskunta- ja yksilöeettisiä kysymyksiä. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

ET3  Yksilö ja yhteisö  
Kurssilla tutustutaan yhteiskunnan rakenteisiin, sosiaalisiin ilmiöihin ja muutoksiin, 
jotka vaikuttavat ihmisen elämänvalintoihin. Keskeisiä teemoja ovat yhdenvertai-
suus, demokratia, globaali oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys. Pohditaan 
oman poliittisen näkemyksen muodostamista ja monia eri vaikuttamisen mahdolli-
suuksia yhteiskunnassa ja maailmassa.  
 
ET4  Kulttuurit katsomuksen muovaajina  
Kurssilla tarkastellaan kulttuuri-identiteetin rakentumista useista eri näkökulmista. 
Opiskelijat reflektoivat omaa kulttuuri-identiteettiään; lisäksi tutustutaan vähem-
mistökulttuureihin ja monikulttuurisuuden historiaan ja ilmenemismuotoihin. Muita 
teemoja ovat syrjintä, vihapuhe ja asenteisiin vaikuttaminen. Kurssilla tehdään vie-
railukäyntejä eri kohteisiin.  
 
ET5  Katsomusten maailma  
Kurssilla tutustutaan erilaisiin uskonnollisiin ja uskonnottomiin maailmankatsomuk-
siin ja pyritään ymmärtämään niiden kehitystä, muuttumista ja vuorovaikutusta 
toistensa kanssa. Painopiste on Lähi-idässä syntyneissä uskonnoissa sekä Turun 
alueella vaikuttavissa uskonnollisissa ja ei-uskonnollisissa ryhmissä. Tutustutaan 
katsomuksia tutkiviin tieteenaloihin sekä uskontokritiikkiin. Kurssilla käsiteltävät 
teemat voidaan osin valita opiskelijoiden omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.  
 
ET6  Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus  
Kurssilla tarkastellaan historiallisia käänteitä, jotka ovat vaikuttaneet ihmisten ta-
paan elää. Pohditaan sitä, miten nykyaikainen länsimainen maailmankatsomus on 
muodostunut ja miten ihminen muokkaa ympäristöään ja itseään. Miten teknologi-
nen kehitys ja kestävä kehitys sopivat yhteen? Muita teemoja ovat tulevaisuuden 
tutkimus, tekoäly, utopiat ja dystopiat. Kurssin toteutustapa sovitaan yhdessä 
opiskelijoiden kanssa kurssin alussa.  
  

FI  FILOSOFIA 

PAKOLLISET KURSSIT 

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun  
Kurssilla tutustutaan filosofian eri osa-alueisiin ja keskeisiin filosofisiin kysymyksiin 
sekä taitavaan ajatteluun, kuten johdonmukaiseen argumentaation ja pätevään 
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päättelyyn. Perehdytään tiedon ja informaation sekä arkitiedon, tieteellisen tiedon 
ja pseudotieteen käsitteisiin. Kurssilla harjoitellaan ajattelun taitoja monipuolisesti 
sekä kirjallisesti että keskustellen.  
   
Kurssit tulee valita TSYKin lukiosta tai muista Turun lukioista. Myös aktiivisesta Fi-
losofikahvilaan osallistumisesta voi saada kurssisuorituksen.  
   
FI2 Etiikka  
Kurssilla käsitellään filosofisen etiikan keskeisiä teemoja sekä ympäristöfilosofian 
perusteet. Syvennytään hyvän ja merkityksellisen elämän ymmärtämiseen filoso-
fisten teorioiden avulla ja omia elämänvalintoja pohtien. Perehdytään myös eläi-
miä ja ympäristöä koskeviin eettisiin kysymyksiin.    

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

FI3 Yhteiskuntafilosofia  
Kurssilla pohditaan mm. yhteiskunnallisten instituutioiden olemusta, vallankäyttöä 
ja oikeudenmukaisuutta.  Käsitellään myös talouden toimintaperiaatteita ja omista-
misen oikeutusta sekä erilaisia poliittisia ihanteita. Ajankohtaisia teemoja ovat li-
säksi sukupuolen rakentuminen, informaatioteknologia, kulttuurien kohtaaminen ja 
kestävä tulevaisuus. Kurssi tukee hyvin yhteiskuntaopin opiskelua.  
 
FI4 Tieto, tiede ja todellisuus  
Mitä ovat todellisuus, totuus, tieto ja tiede? Kurssilla käsitellään todellisuuden il-
menemistä ja hahmottamista sekä perehdytään tieteellisen tutkimuksen, päättelyn 
ja selittämisen luonteeseen. Tutustutaan tietämisen ja ennustamisen, ymmärtämi-
sen ja tulkinnan käsitteisiin.  
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
FI5 Filosofian kertauskurssi  
Kurssilla valmistaudutaan filosofian ylioppilaskirjoituksiin.  
 
FI6 Filosofikahvila  
Kurssi toteutetaan Turun lukioiden välisenä yhteistyönä. Filosofikahvilassa kes-
kustellaan ajankohtaisista ja ihmisenä olemiseen liittyvistä kysymyksistä demo-
kraattisen keskustelukulttuurin periaatteita noudattaen. Lisätietoa saat filosofian 
opettajilta.  
 

PS  PSYKOLOGIA 

Psykologian opiskelussa perehdytään monipuolisesti ihmisen toimintaan ja siihen 
vaikuttaviin tekijöihin. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä 
kehittämistä, muiden ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä.  
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Kurssien suoritusjärjestys on vapaa, mutta suosituksena on, että PS1 suoritetaan 
ensimmäisenä ja PS5 valtakunnallisista syventävistä kursseista viimeisenä. Psy-
kologiasta voi valita koko oppimäärän sijaan myös erillisiä kursseja oman kiinnos-
tuksen mukaan. Psykologinen yleissivistys on hyödyllistä kaikilla ammattialoilla.   
 
PAKOLLINEN KURSSI 
 
PS1  Psyykkinen toiminta ja oppiminen  
Keskeiset sisällöt: tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta. Sosiaalisten ja 
kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan. Perehtyminen johonkin valin-
naiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, syömiskäyt-
täytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai rakkaus. Opiskelu ja oppi-
minen psykologian näkökulmista.    

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

PS2  Kehittyvä ihminen  
Keskeiset sisällöt: kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa 
ja nuoruudessa, nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet. Kehityk-
sen jatkuvuus elämänkaaren aikana ja kehityksen tutkiminen sekä kehitykseen 
vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät. 
  
PS3  Tietoa käsittelevä ihminen  
Keskeiset sisällöt: kognitiivisen toiminnan periaatteita, kognitiivisen psykologian ja 
aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä. Havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti 
kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden neurobiologinen perusta. Jonkin valin-
naisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi 
kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus.     
  
PS4  Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys  
Keskeiset sisällöt: tunteiden muodostuminen, ja tunteet psykologisen tutkimuksen 
kohteena. Psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen. Uni ja 
nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä. Stressi, kriisit ja niistä selviytymisen kei-
not. Keskeiset mielenterveyden ongelmat sekä niiden hoito. Mielenterveyden on-
gelmien syntyä selittäviä tekijöitä. Sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvin-
voinnille.       
  
PS5  Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen  
Keskeiset sisällöt: persoonallisuuden määrittely, pysyvyys ja muuttuvuus. 
Vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen mallia tai 
näkökulmaa, kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psyko-
logia, temperamenttiteoria tai piirreteoria. Yksilöllisten erojen tutkiminen. Tilanne-
tekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaali-
sissa verkostoissa. Kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja 
yhteisölliseen toimintaan.  
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KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
PS6  Psykologian kertauskurssi  
Keskeiset sisällöt: psykologian kurssien keskeiset kysymykset, psykologiset käsit-
teet ja teoriat. Henkilökohtaisten vastaustaitojen kehittäminen harjoittelemisen ja 
vuorovaikutuksellisen oppimisen kautta. Kurssien eri osa-alueiden kertaaminen 
ryhmäesitysten ja harjoitusten kautta. Kirjallisen materiaalin, taulukkojen ja video-
materiaalin analysointi. Väittämä- ja monivalintatehtäviin vastaamisen harjoittelu. 
Tutkimussuunnitelmien tekemisen harjoittelu ja arviointi. Preliminäärikoe, jossa 
harjoitellaan ylioppilaskokeen tekemistä.  
  
PS7  Sosiaalipsykologia ja psykologinen tutkimus  
Keskeiset sisällöt: sosiaalisen vuorovaikutusprosessin monitasoiset ilmiöt. Sosiaa-
listen tilanteiden havaitseminen ja tapahtumille annetut selitykset. Vuorovaikutus 
ryhmissä ja ryhmien välillä, sosiaaliset, sosiokognitiiviset ja sosioemotionaaliset 
taidot. Sosiaalipsykologinen tutkimus ja tutkimusharjoitustyö.  
Kurssin painopiste voi vaihdella vuosittain: ryhmän toivomukset ja ajankohtaiset 
ideat voivat muuttaa kurssin toteutusta soveltavampaan suuntaan.  
 

HI  HISTORIA 

PAKOLLISET KURSSIT 

HI1  Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa  
Yksilön, yhteiskunnan ja luonnon vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa 
kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä 
historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteis-
kunnallistaloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäris-
töhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuoli-
sen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.  

HI2  Kansainväliset suhteet  
Kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöt ja valtasuhteiden muutokset 1900-luvun 
alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten ta-
loudellisten ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun 
ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten 
poliittisten järjestelmien kilpailu. Syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja 
tuottamisen taitoja sekä perehdytään erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arvioin-
tiin.  

HI3  Itsenäisen Suomen historia  
Suomen historian keskeiset muutosprosessit ja kehityslinjat taustoineen autono-
mian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen 
valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirty-
minen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset 
ja kulttuuriset murrokset. Perehdytään erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja 
historian tiedon käyttöön.   
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

HI4  Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys  
Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehit-
tymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista ny-
kypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen ai-
kansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, 
yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.  

HI5  Ruotsin itämaasta Suomeksi  
Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian 
ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yh-
teisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elä-
mäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityi-
sesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.  

HI6  Maailman kulttuurit kohtaavat  
Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun 
muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut 
ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonais-
valtaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulko-
puolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.  

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 

PMLHI7  Historian kertauskurssi  
Kurssilla valmistaudutaan historian ylioppilaskirjoituksiin. Opiskelu tapahtuu ker-
taamalla kaikki historian pakolliset ja syventävät kurssit. Kurssilla harjoitellaan 
myös eri vastaustekniikoita, ja erityisesti keskitytään historian eri kysymystyyppien 
arviointiin. Kurssilla annetaan myös lisämateriaalia yo-koetta varten.  
 

YH  YHTEISKUNTAOPPI 

PAKOLLISET KURSSIT 

YH1  Suomalainen yhteiskunta 
Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikutta-
miseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaa-
lipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökul-
mia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttami-
nen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.  
 
YH2  Taloustieto 
Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperi-
aatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja mak-
rotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla 
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perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merki-
tykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympä-
ristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta. 
 
YH3  Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma 
Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksit-
täisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maa-
ilmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. 
Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan 
keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyö-
dynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.  
 
VALTAKUNNALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
 
YH4  Kansalaisen lakitieto 
Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioi-
hin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä pa-
neudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.  
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
 
YH5  Yhteiskuntaopin kertauskurssi 
Kurssilla valmistaudutaan yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla ja sy-
ventämällä kurssisisältöjä. Kurssilla pääpaino on yhteiskuntaopin pakollisissa 
kursseissa. Kurssilla jaetaan ajankohtaista lisämateriaalia ja hiotaan vastaustek-
niikoita.   
 

TE  TERVEYSTIETO 

PAKOLLINEN KURSSI 

TE1  Terveyden perusteet  
Kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmär-
rystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja ar-
vioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja 
ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itse-
hoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suo-
jaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.  

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

TE2  Ihminen, ympäristö ja terveys  
Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja pe-
rehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. 
Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyk-
siä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn.  
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TE3  Terveyttä tutkimassa  
Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn 
historiallisista kehityslin-joista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurs-
silla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tut-
kimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. 
Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden kriittiseen arviointiin ja 
pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämi-
sessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti.  

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 

TE4  Terveystiedon kertauskurssi  
Kurssilla syvennetään ja kerrataan lukion terveystiedon keskeisiä kurssisisältöjä. 
Kurssilla harjoitellaan erilaisiin yo-tehtäviin vastaamista ja valmistaudutaan ter-
veystiedon reaalikokeeseen.   
 

LIIKUNTA 

PAKOLLISET KURSSIT  
Liikunnan pakolliset kurssit on suoritettava eri lukuvuosina. 

LI1  Energiaa liikunnasta  
Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja saa tietoja ja kokemuksia fyysisten 
ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. 
 
LI2  Aktiivinen elämäntapa  
Opiskelija ymmärtää, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja 
hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista. 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
LI3  Terveyttä liikkuen  
LI4  Yhdessä liikkuen  
LI5  Hyvinvointia liikkuen  
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
LI6  Vanhojen tanssit  
LI7  Palloilukurssi 
Kurssin sisältö tarkennetaan yhdessä ryhmän kanssa.  
 

OP  OPINTO-OHJAUS 

PAKOLLISET KURSSIT 

OP1  Minä opiskelijana  (Kaikille yhteinen pakollinen kurssi)  
Opiskelija harjaantuu lukiossa vaadittaviin taitoihin ja tutustuu ylioppilastutkinnon 
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rakenteeseen. Opiskelija osaa suunnitella lukioaikaisia opintojaan ja ymmärtää lu-
kio-opintojen merkityksen ylioppilaskirjoitusten, jatko-opintojen ja jatkuvan itsensä 
kehittämisen kannalta. 
 
OP2  Jatko-opinnot ja työelämä   
Opiskelija tutustuu erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin, lisää työelämätaitojaan ja sy-
ventää työelämätuntemustaan.  Opiskelijalle muodostuu suunnitelma siitä, minne 
hän hakeutuu lukion jälkeen, hänen itsetuntemuksensa ja elämänhallintataitonsa 
syvenevät ja hän ymmärtää, mitä vaihtoehtoja oma koulutusala tarjoaa työelä-
mässä ja muuttuvassa maailmassa.    

OP3  Tutortoiminta  
Osallistujat koulutetaan vertaistukihenkilöiksi uusille lukion opiskelijoille. Koulutus 
rakentuu erilaisten teemojen ympärille, esimerkiksi itsetuntemus, ryhmäytyminen 
ja vuorovaikutustaidot. Lisäksi perehdytään oman lukion käytänteisiin ja erityispiir-
teisiin. Tutorit perehdyttävät uudet opiskelijat lukio-opintoihin, auttavat kurssivalin-
noissa, suunnittelevat ja toteuttavat ryhmäytymispäivän sekä esittelevät lukio-
opintoja muun muassa huoltajailloissa ja erilaisissa tilaisuuksissa.  

 

YLEISLUKION MUSIIKKI 

PAKOLLISET KURSSIT 

MU1  Musiikki ja minä   

Opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilli-
seen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan 
ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelu-
jen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musii-
kin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tu-
tustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.   

MU2  Moniääninen Suomi    

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja 
vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa 
esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtä-
mään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä.  

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

MU3  Ovet auki musiikille  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinla-
jeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. 
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KU  KUVATAIDE 

Kussakin kurssissa materiaalimaksun (10:-) maksamalla saat käyttää kaikkia kou-
lun kuvataiteen materiaaleja ja välineitä. Arviointitapana portfolioarviointi ja ver-
taisarviointia, numeroarvosana.  

PAKOLLISET KURSSIT 

KU1  Kuvat ja kulttuurit 
Tutustutaan kuvan tekemisen keinoihin erilaisia tekotapoja käyttäen. Tutkitaan tai-
dekuvan ja muiden kuvakulttuurien sekä oman työskentelyn avulla kuvailmaisun 
keinoja ja vaikutuksia erilaisissa ympäristöissä. Pohditaan erilaisia käsityksiä tai-
teesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista. Taiteen käsitteistöä ja tulkintaa. Tutus-
tutaan taiteen ajankohtaisiin ilmiöihin esim. taidenäyttelyiden kautta.  

KU2  Muotoillut ja rakennetut ympäristöt 

Tutkitaan ympäristön kuvakulttuureita jokapäiväisen elämän näkökulmasta identi-
teettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina. Tutustutaan Turun rakennus-
perinteeseen ja eri aikakausien arkkitehtuuriin. Tarkastellaan taiteen, luonnon, 
arkkitehtuurin, muotoilun, tuotteistamisen, palveluiden, mediaympäristöjen ja virtu-
aalimaailmojen  suhteita. Suoritusjärjestys: 1. kurssin jälkeen  
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT  

KU3  Osallisena mediassa 

Kuvalla vaikuttaminen: mainonta, propaganda, julisteet, käyttögrafiikka, sarjakuva, 
valokuva, elokuva, videot, pelit jne. Median käsitteistöä, kuvatyyppejä ja kuvas-
toja, sekä tulkintaa. Visuaalisuuden merkitys mediaviestinnässä, -ympäristöissä ja 
–esityksissä. Median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset. Suoritusjärjestys: Vapaa.  

KU4  Taiteen monet maailmat 
Suositellaan 1-2 vuoden opiskelijoille. Tutkitaan taiteen tehtävää eri aikoina ja eri-
laisissa kulttuureissa, sekä suhteessa omiin kuviin, ympäristöön ja kulttuuriperin-
töön: näyttelyt, museokäynnit ja opintomatkat. Tarkastellaan taiteen maailmoja 
identiteettien rakentajina. Tavoitteena on kehittää taiteen tuntemusta kulttuurisen 
moninaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Omaa taiteellista työsken-
telyä. Suoritusjärjestys: Vapaa, tai ennen kuvataiteen lukiodiplomia.  

KU5  Nykytaiteen työpaja 

Nykytaiteen ilmiöitä. Tutustutaan uusimpaan taiteeseen esim. näyttelyissä ja mm. 
taidematkalla Tukholmaan. Oma nykytaiteen maailmaan liittyvä taideteosprojekti 
itse valitusta teemasta. Teos luonnoksineen esitetään omaa työskentelyprosessia 
kuvaavana ja arvottavana portfoliona. Suoritusjärjestys: Vapaa tai ennen kuvatai-
teen lukiodiplomia  
 



89 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT (tarjolla vuorovuosina) 

KU7  Ihmisen ja tilan kuvaaminen 
Syksyllä 2016. Tilan ja ihmisen kuvaamisen erilaiset keinot, mittasuhteita, eri tek-
niikoita savesta videoon opiskelijan kiinnostuksen mukaan. Taidealojen ennakko-
tehtäviä halukkaille. Jos haluat arkkitehdiksi tms. tämä kurssi on pakollinen. Arkki-
tehtiosastolla käytettävä ArchiCad-ohjelma käytössämme. 

KU8  Piirustus, maalaus ja  grafiikka 
Keväällä 2017. Kuvan tekemistä opiskelijan omista kiinnostuksen kohteista läh-
tien, samalla erilaisia taiteen materiaaleja  ja tekniikoita kokeillen. Turun koulujen 
parhaissa grafiikantiloissa esim. metalligrafiikkaa, kohopainoa, silkkipainoa. Erilai-
sia piirtimiä ja maalausmateriaaleja ja tekniikoita.   Herkkukurssi piirtäjille ja maa-
laajille. Myös piirtopöydällä ja digitaalisesti.  

KU9  Kolmiulotteisuus - Keramiikka ja kuvanveisto 
Tulossa yksyllä 2017. Kolmiulotteinen kuvanveisto, muotoaminen ja rakentaminen 
eri materiaaleilla opiskelijan kiinnostuksen mukaan. Kurssi suunnitellaan opiskeli-
joiden kanssa. 
 
KU10  Valokuva, elokuva ja video. 
Tulossa keväällä: 2018. Erilaisten kuvauslaitteiden käyttö ja virittely. Kuvaus teh-
täviä. Kurssi suunnitellaan opiskelijoiden intressien mukaan. 

Hajautetut kurssit järjestetään kerran viikossa. Kurssit on tarkoitettu opiskelijoille, 
jotka haluavat vaihtelua opiskeluunsa tai jotka aikovat tehdä kuvataiteen lukiodip-
lomin tai tarvitsevat kuvataiteita tulevissa ammateissaan. Ennen kuvataiteen diplo-
mikurssia kannattaa opiskella mahdollisimman monta eri kurssia.  

Opiskelija voi työskennellä projektiluonteisesti ja valita teeman itsenäisesti tai 
vaikka kansainvälisiin yhteistyöprojekteihimme liittyen. Kurssit järjestetään vuoro-
vuosina siten, että kurssit 7 ja 8 pidetään yhtenä vuotena ja kurssit 9 ja 10 seuraa-
vana vuotena. Opiskelija voi tällöin halutessaan suorittaa lukion aikana kaikki neljä 
kurssia. 

KULD2  Kuvataiteen lukiodiplomi 
Seuraavan kerran syksyllä 2017. Vähintään neljä KU-kurssia oltava suoritettuna 
ennen diplomikurssia. Suoritustapa: Diplomi suoritetaan koulussa itsenäisesti ja 
valvotusti 38 tunnin kurssin aikana. Tehtävät ovat valtakunnallisia ja teoksen val-
mistamisprosessista kootaan ns. portfolio. Tiedotustilaisuus, jossa jaetaan tehtä-
vät, edeltävän kevään 5. jaksossa.  Arviointi: Teos ja portfolio, sekä taiteellinen 
kokonaisuus, valtakunnallisen ohjeen mukaan  
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KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 

TIETOTEKNISET TAIDOT (Dig IT) 

1. Tietoteknisten taitojen peruskurssi (DigIT1)   

Dig IT on tietoteknisten taitojen peruskurssi lukion aloittaville 1. jaksossa. Kurssin 
tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää opetuksen palveluita sekä oppimista 
tukevia ohjelmia (mm. Abitti, Office 365), osaa hakea tietoa verkosta ja arvioida 
tiedon luotettavuutta sekä tuntee tietoturvan ja tekijänoikeuksien perusteet. Kurs-
sin laajuus puoli kurssia (0,5). 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.   

2. Tietoteknisiä taitoja syventävä kurssi (DigIT2)  
 
Puolikas kurssi (0,5), joka suoritetaan itsenäisesti. Kurssin puitteissa voi tehdä di-
gitekniikalla toteutetun työn, joka vaativat esimerkiksi ohjelmointia, videon ja ään-
ten muokkaamista, aineistojen tilastollista käsittelyä tai vastaavaa. Toteutusmuoto 
sovitaan suorituksen vastaanottavan aineenopettajan kanssa. 

3. Digitutor-kurssi (DigIT3)  

Digitutor on opiskelija, joka suhtautuu positiivisesti tietotekniikan käyttöön opetuk-
sessa. Hän on valmis oppimaan ja neuvomaan muita niin perusohjelmien käy-
tössä kuin omilla kiinnostuksen aloillaan. Digitutor toimii apuna Dig IT -kurssilla 
sekä muiden opettajien kanssa eri oppiaineiden kursseilla. Digitutorin ei tarvitse 
olla tietotekniikan erityisharrastaja – luova ongelmanratkaisutaito, yhteistyökyvyt ja 
kiinnostus tietotekniikan sovellusten käyttöön on hyvä pohja toiminnalle. Digituto-
rina toimiminen sopii parhaiten 2. vuoden opiskelijoille. Myös tavalliset tutorit voi-
vat hakea digitutoreiksi. Digitutoriksi hakemisesta tiedotetaan erikseen.  
Suoritusmerkintä.      
 

TEEMAOPINNOT 

Monitieteinen ajattelu (TO1)  
TO1.1 Tilastotiedettä lukiolaisille   

Tilastotieteen soveltava kurssi, joka on suunnattu helpottamaan jatko-opintoja ja 
niihin pääsyä esimerkiksi yhteiskuntatieteissä (kasvatustiede, psykologia) ja kaup-
patieteissä. Kurssi suunnitellaan ja toteutetaan Turun yliopiston tilastotieteen lai-
toksen kanssa.  Sähköinen oppimisympäristö (kurssimateriaali ja tehtävät) ja ti-
lasto-ohjelman käyttö. Tutustuminen Turun yliopiston tilastotieteen laitokselle ja ti-
lastotieteen soveltamiseen yhteiskuntatieteissä    

Pohjatiedot: N5 tai M6 tilastotieteen osio tai vastaavat tiedot. Kurssi soveltuu par-
haiten 2. vuoden opiskelijoille.  Arviointi: suoritusmerkintä S   
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HYVINVOINTI JA OSALLISUUS – Turun kaupungin soveltavat kurs-
sit 

1. Aktiivinen lukiolainen (HO1)   
Aktiivisuutta ja vastuunkantoa oman lukioyhteisön kehittämisessä voi osoittaa 
esim. osallistumalla ja vaikuttamalla aktiivisesti opiskelijakunnan toimintaan. Kurs-
siarviointi suoritusmerkintä   

2. Aktiivinen kansalainen (HO2)  

Yhteiskunnallista käytännön aktiivisuutta voi osoittaa osallistumalla ja vaikutta-
malla esim. erilaisten järjestöjen toimintaan. Kurssiarviointi suoritusmerkintä.  

3. Liikennekasvatus (HO3)   

Suoritettuaan lukion yhteistyöautokoulun ja autokoulun oman liikennepsykologian 
kurssin opiskelija saa siitä kurssimerkinnän.  

4. Vapaaksi jännittämisestä (HO4)  

Turun lukioiden yhteinen kurssi, jolla tutustutaan erilaisiin stressinhallintakeinoihin 
opiskelijoiden oman kiinnostuksen mukaan. Tarkoitettu abeille.  

5. Mielialataidot (HO5)   

Turun lukioiden yhteinen kurssi, jolla harjoitellaan erilaisia taitoja, joiden avulla voi-
daan vaikuttaa omaan mielialaan.  

6. Stressinkäsittelytaidot (HO6)   

Turun lukioiden yhteinen kurssi, jolla harjoitellaan erilaisia stressinhallintakeinoja 
pienryhmässä.  

7. Taitava oppija (HO7)  

Erityisopettajan ohjaama kurssi, jonka tavoitteena on tukea opiskelijaa oman oppi-
mistyylin löytämisessä, tehostaa oppimaan oppimista, lisätä itsetuntemusta ja 
vahvistaa opiskelijan motivaatiota sekä myönteistä asennetta kehittyvänä oppi-
jana. Kurssin aikana on mahdollisuus tehdä virallinen lukitesti. 

8. Keho, mieli ja liike (HO8)   

9. Hyvinvoiva lukio (HO9)  

10. RennoX (HO10)  
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TUNTIJAKO 2013, 2014 ja 2015 aloittaneille 
 
Oppiaine tai Pakolliset Syventävät Koulukohtaiset 
 aineryhmä kurssit valtakunnalliset syventävät 
    kurssit kurssit 
Äidinkieli ja kirjallisuus (A) 6 3 2 
A-englanti (EA) 6 2 1 
A-ruotsi (BA) 6 2 1 
A-saksa (SA) 6 2 2 
A-ranska (FA) 6 2 2 
A-venäjä (VA) 6 2 1 
B1-ruotsi (BB) 5 2 1 
B2-saksa (SC)   8   
B2-ranska (FC)   8   
B3-saksa (SD)   10   
B3-ranska (FD)   10   
B3-venäjä (VD)   8 1  
B3-espanja (PD)   8   
Matematiikka       
lyhyt oppimäärä (N) 6 2 1 
pitkä oppimäärä (M) 10 3 2 
Biologia (BI) 2 3  1 
Maantiede (GE) 2 2   
Fysiikka (FY) 1 7 1 
Kemia (KE) 1 4 1 
Uskonto (UE) 3 2 1 
Elämänkatsomustieto (ET) 3 2   
Filosofia (FF) 1 3   
Psykologia (PS) 1 4 2 
Historia (HI) 4 2 1 
Yhteiskuntaoppi (YH) 2 2 1 
Terveystieto (TE) 1 2 1 
Liikunta (LI) 2 3 3 
Musiikki (MU) 1–2 1   
Kuvataide (KU) 1–2 3 4 
Opinto-ohjaus (OP) 1  1 
Pakolliset kurssit 47–51     

 
 
Yhteensä on suoritettava vähintään 75 kurssia.  Kurssimäärään 
ei lasketa hylättyjä koulukohtaisia syventäviä kursseja.  
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Soveltavat kurssit Kursseja 
DigIT – tietoteknisten taitojen peruskurssi  1 
Digitutor-kurssi 
 
Monitieteellinen ajattelu 1 
 
Kuvataiteen lukiodiplomi 

 
1 

 
Opiskelijahyvinvoinnin kurssit:  
 Mielialataidot   
 Stressinkäsittelytaidot   
 Vapaaksi jännittämisestä 
             Keho ja mieli  
             Taitava oppija  
 
Kansainvälisyys- ja kulttuuri -kurssit:  
 Comenius 1 
 Kulttuuripassi 3 
 
Musiikin kursseja:  
 Big Band 4 
 Jouluparaati  2 
 Orkesteri 8 
 Bändisoitto 8 
Musiikin lukiodiplomi 1 
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MUSIIKKILUKION KURSSIT    
 
Pakolliset kurssit (Musiikkilukiolainen voi tietyin ehdoin jättää 
pois 0-8 yleislukion pakollista kurssia.  

Kurs
seja 

Musiikkitieto ja musiikin historia (MTI)  5 
Musiikin perusteet 2 ellei ole sitä aikai-
semmin suorittanut (todistus!)   1 
Yleislukion pakollisia kursseja on suoritettava (matematiikan 
oppimäärästä riippuen) 39–43. Jokaisen oppiaineen pakollisis-  
ta kursseista on suoritettava vähintään puolet.   
Musiikkilukion kursseja on suoritettava vähintään 13   

 
Koulukohtaisia syventäviä kursseja (Tarkka tarjonta lu-
kuvuoden alkaessa)  Kursseja 
Säveltapailu D    1 
Musiikin teoria D    2 
Sävellys 1-2    1–4 
Harmonian perusteet    2 
Kuoro    12 
Soitinopetus    12 
Yksinlaulu ja äänenmuodostus  6 
Poplaulu    1 
Improvisointi     2 
Maailmanmusiikki    4 
Kansanmusiikki 1-2    1–4 
Musiikin ilmaisu    1–2 
Nuotinkirjoitus    1 
Studioäänitys    1 
Musikaali    4 
Musiikin johtaminen    1 
Muusikon perusteet    1 
Erikoiskursseja    x 

 
 
Soveltavat kurssit ovat samat kuin yleislukiossa: Big Band,  
Jouluparaati, Orkesteri, Bändisoitto, Musiikin lukiodiplomi (MTI6)  
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KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS JA SUOSITUS YO-KIRJOITUKSEEN 
OSALLISTUMISEN AJANKOHDASTA – VANHA OPS 

 
Kurssien järjestys vuosikurssien mukaan. Pakolliset kurssit on alleviivattu.  
Kertauskurssit on merkitty tähdellä (*). 

aine 1. vuosi 2. vuosi 3. (ja 4.) vuosi Yo-koe 
A 1  2  3 4  5  7 10 11 (6) 6  8  9 10 3k(evät) 
EA 1  2  3 4  5  6  7  8 9* 3s(yksy) 
BA 1  2  3 4  5  6 7  8  9* 3k 
SA 1  2  3 4  5  6  8 10 7  9* 10 3k 
FA 1  2  3 4  5  6  8 10 7  9* 3k 
VA 1  2  3 4  5  6  8 7  VA9/VD9* 3k 
BB 1  2  3 3  4  5  6 6  7  8* 3k 
SC  1  2 3  4  5  6 7  8 3k 
SD 1  2  3  4 5  6  7  8 9  10 3k 
FC 1  2 3  4  5  6 7  8 3k 
FD 1  2  3  4 5  6  7  8 9  10 3k 
VD 1  2  3 4  5  6 7  8  VA9/VD9* 3k 
PD 1  2  3 4  5  6 7  8 3k 
M 1  2  3  4  5 6  7  8  9  11  12  15 10  11  13  14*  15 3k 
N 1  2  3 4  5  6 7  8  9* 3k 
BI 1  2 2  3  4  5  3  6* 3k / 3s 
GE 1  2 2  3 3  4 3k / 3s 
FY 1  2  3 4  5  6 7  8  9* 3k 
KE 1   2  3 4  5  6* 3k 
UE 1  2  4 2  3  4 4  5  6* 3k 
ET 1  2 3 (4  5) 3s / 3k 
FF 1 2  3  4 2  3  4 3s / 3k 
PS 1 2  3  6 4  5  7* 3k / 3s 
HI 1  2 3  4  5 6  7*   3k / 3s 
YH 1 2  3  4 3  4  5* 3k / 3s 
TE 1 2  3 2  3  4* 3k / 3s 
LI 1  5  7 2  3  4  5  6  7 3  5  6  7  
MU 1 2   
KU 1  2  4  7  8  (9 10) 2  4  5  (7 8)  9  10 5  6  7  8  (9 10)  
OP 1 1 1  
MTI 1  2 3  4 5  6 
DigIT 1  
  
Liikunnan kurssit 1 ja 2 on jaettava eri vuosille. Yleislukion opiskelijalle joko KU2 
tai MU2 on pakollinen kurssi.   
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VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KURSSIT (2013–2015 aloitta-
neille lukiolaisille) 
 
HUOM! Kaikkia kursseja – ne, joista tässä vain nimi – ei tarjota lukuvuonna 
2016-2017. Jos sinulla on ko. kurssi suorittamatta, kysy ohjeita opettajalta. 
 
 
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (A)  
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
A1  Kieli, tekstit ja vuorovaikutus 
A2  Tekstien rakenteita ja merkityksiä 
A3  Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 
 
A4  Tekstit ja vaikuttaminen 
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen nä-
kökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän 
oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä.  
 
A5  Teksti, tyyli ja konteksti 
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa 
huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa.  
 
A6  Kieli, kirjallisuus ja identiteetti 
Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuu-
rin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle.  
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
A7  Puheviestinnän taitojen syventäminen 
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan. 
Erityisesti harjoitellaan esiintymis- ja ryhmäviestintätaitoja. Kurssi valmentaa valta-
kunnallisen puheviestintätaitojen päättökokeen suorittamiseen.  
 
A8  Tekstitaitojen syventäminen 
Opiskelija perehtyy asiatekstien sekä kaunokirjallisten tekstien erittelyyn ja analy-
sointiin. Hänen kriittinen lukutaitonsa syvenee. Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskir-
joitusten tekstitaidon kokeeseen liittyviä tehtäviä. 

A9  Kirjoittaminen ja nykykulttuuri 
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan tuottaa ja analysoida tekstejä. Kurs-
silla harjoitellaan erityisesti ylioppilaskirjoitusten esseekokeeseen liittyviä otsikko- 
ja aineistotehtäviä. 
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KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
A10  Kielenhuollon kurssi 
Kurssilla käydään läpi kielenhuollon keskeisiä kysymyksiä, tekstikokonaisuuden 
vaatimuksia sekä tekstin sujuvuuden ja tyylin perusasioita.  

A11  Mediakirjoittaminen 
Kurssilla tutustutaan erilaisiin mediateksteihin ja mediakanaviin. Tavoitteena on 
syventää tietoja kunkin tekstilajin rakenteesta ja ilmaisukeinoista sekä hioa media-
kritiikin taitoja.  
 
 
RUOTSI (BA) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
BA1  Arkielämää Pohjoismaissa 
BA2  Ihmiset ympärillämme 
BA3  Suomi – osa Pohjolaa ja Eurooppaa 
 
BA4  Elinympäristömme 
Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativahkon tekstiainek-
sen avulla. Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä.  
 
BA5  Opiskelu ja työ 
Aihepiireinä työ, elinkeinot, opiskelu sekä palvelutilanteet yhteiskunnassamme.
Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan 
myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä.  
 
BA6  Kulttuuri ja sen tekijöitä 
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan 
aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
BA7  Puhu ja ymmärrä paremmin 
Suullisen kielitaidon kurssi. Harjoitellaan käytännön keskustelutilanteita. 
 
BA8  Tiede, talous ja tekniikka 
Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen 
avulla lähtökohtana eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä.  
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
BA9  Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi 
Kurssilla kerrataan ja syvennetään aiemmilla kursseilla opittua sanastoa ja kieliop-
pirakenteita, harjoitellaan kirjoittamista ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. 
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RUOTSI (BB) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
BB1  Koulu ja vapaa-aika 
BB2  Arkielämää Pohjoismaissa 
 
BB3  Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa 
Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin 
sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kirjoitetaan erilaisiin tarkoituk-
siin sopivia tekstejä ja harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita. 
 
BB4  Elämää yhdessä ja erikseen 
Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaami-
nen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt.  
 
BB5  Elinympäristömme 
Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Har-
joitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua. 
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
BB6  Puhu ja ymmärrä paremmin 
Suullisen kielitaidon kurssi. Harjoitellaan erilaisia käytännön keskustelutilanteita.  
 
BB7  Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen 
Aiheina maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen, yhteiskunnalli-
set asiat, päätöksentekoon osallistuminen ja vastuu. Painotetaan ymmärtämisval-
miuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
BB8  Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi 
Kurssilla kerrataan ja syvennetään aiemmilla kursseilla opittua sanastoa ja kieliop-
pirakenteita, harjoitellaan kirjoittamista ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. 
 
 
VIERAAT KIELET, A-TASO (PERUSOPETUKSEN LUOKILLA 1–6 
ALKANUT OPPIMÄÄRÄ) 
 
ENGLANTI (EA), SAKSA (SA), RANSKA (FA) JA VENÄJÄ (VA) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
1  Nuori ja hänen maailmansa 
2  Viestintä ja vapaa-aika 
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3  Opiskelu ja työ 
 
4  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 
Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä. Lähtökohtana ovat oman 
maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Harjoitellaan lukemisen strategi-
oita sekä kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. 
 
5  Kulttuuri 
Kurssilla käsitellään sekä kohdekielen että oman maan kulttuuria monipuolisesti. 
Opiskelijat esim. valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esit-
televät sen, laativat portfolion tai kirjoittavat lukupäiväkirjaa.  
 
6  Tiede, talous ja tekniikka 
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina eri tieteenalat, 
tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Jatketaan lukemisstra-
tegioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua.  
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen. 
 
7  Luonto ja kestävä kehitys 
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontietei-
siin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssilla kerrataan monipuoli-
sesti haastavampia kielioppiasioita.  
 
8  Puhu ja ymmärrä paremmin 
Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kykyä ilmaista itseään suullisesti, lisätä 
hänen puhumisvarmuuttaan sekä harjoittaa kuullunymmärtämiskykyä. Kurssilla 
kerrataan aiemmin opiskeltujen aihepiirien sanastoa sekä käsitellään ajankohtaisia 
asioita. Kurssista saa erillisen todistuksen.  
 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
9  Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi 
Kerrataan ja syvennetään aiemmilla kursseilla opittua sanastoa ja kielioppiraken-
teita sekä harjoitellaan kirjoittamista. Pääpaino on ylioppilaskirjoituksiin valmistau-
tumisella. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. 
 
FA10  Delf-tutkintoon valmentava kurssi 
Kurssi valmentaa ranskan kielen kansainväliseen Delf-tutkintoon. Kurssilla käyte-
tään monipuolisesti eri työtapoja ja painotetaan suullisia harjoituksia. A-kielen 
opiskelijoille suosittelemme osallistumista ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden 
aikana ja B-kielen opiskelijoille toisen tai kolmannen vuoden aikana. 
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SA  10 DSD -tutkintoon valmentava kurssi 
Kurssi valmentaa saksan kielen viralliseen kielitutkintoon, Deutsches  
Sprachdiplomiin, jonka suorittaminen mahdollistaa opiskelun Saksan, Itävallan tai 
Sveitsin yliopistoissa ja korkeakouluissa. Kurssilla painotetaan suullisia harjoituk-
sia. Kurssi järjestetään hajautetusti ensimmäinen ja toisen jakson aikana, Sprach-
diplom suoritetaan marras-joulukuun vaihteessa. Suosittelemme osallistumista kol-
mannen opiskeluvuoden aikana sekä A- että B-kielen opiskelijoille. 
 
 
VIERAAT KIELET, C-TASO (PERUSOPETUKSEN LUOKILLA 7–9 
ALKANUT OPPIMÄÄRÄ) 
 
RANSKA (FC) JA SAKSA (SC)  
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
1  Vapaa-aika ja harrastukset 
2  Meillä ja muualla 
 
3  Ennen ja nyt 
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kan-
nalta. Aiheina esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Painotetaan puheviestintää.  
Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 
 
4  Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä 
nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan aihepiireihin liittyvää 
suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 
 
5  Kulttuuri 
Kurssin aihepiireinä voivat olla esim. kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, mu-
siikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 
 
6  Yhteinen maapallomme 
Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maa-
pallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit.  
 
7  Tiede ja tekniikka 
Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liitty-
vät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 
 
8  Luonto ja kestävä kehitys 
Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja 
kohdekielen kulttuurissa. painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 
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10  Puheviestinnän kurssi 
Kurssilla harjoitellaan vieraan kielen suullista kommunikointia eri tilanteissa A-kie-
len lukijoille suosittelemme osallistumista kurssille ensimmäisen tai toisen opiske-
luvuoden aikana ja B-kielen opiskelijoille toisen tai kolmannen vuoden aikana. 
 
 
VIERAAT KIELET, D-TASO  (LUKIOSSA ALKAVA OPPIMÄÄRÄ) 
 
 
RANSKA (FD) JA SAKSA (SD) 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
1  Hyvää päivää, hauska tutustua 
2  Näin asiat hoituvat 
 
Tästä eteenpäin samat kuin C-kielen kurssit 1-8 (SC ja SD sekä FC ja FD yh-
distyvät) 
 
 
VENÄJÄ (VD) JA ESPANJA (PD) (LUKIOSSA ALKAVA OPPIMÄÄRÄ) 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
1  Hyvää päivää, hauska tutustua 
2  Näin asiat hoituvat 
3  Vapaa-aika ja harrastukset 
 
4  Meillä ja muualla 
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, 
historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen 
ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa.  
 
5  Ennen ja nyt 
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kan-
nalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puhe-
viestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa.  
 
6  Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä 
nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan aihepiireihin liittyvää 
suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.  
 
7  Kulttuuri 
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, 
musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu.  
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8  Yhteinen maapallomme 
Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimin-
taan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset teks-
tit, myös mediatekstit. Kurssi on myös ylioppilaskirjoituksiin valmistava. 
 
 
PITKÄ MATEMATIIKKA (M) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
M1  Funktiot ja yhtälöt I 
M2  Funktiot ja yhtälöt II 
M3  Geometria 
M4  Analyyttinen geometria 
M5  Vektorit 
 
M6  Todennäköisyys ja tilastot 
Havainnollistetaan erilaisia tilastoja ja syvennetään niiden tulkintaa. Todennä-
köisyyslaskennan peruskäsitteet ja laskusäännöt; perehdytään moniin sovelluk-
siin, mm. erilaisiin todennäköisyysjakaumiin kuten normaalijakaumaan. 
 
M7  Derivaatta 
Ratkaistaan rationaaliyhtälöitä ja -epäyhtälöitä, opitaan funktion raja-arvon, jatku-
vuuden ja derivaatan käsitteet, tutkitaan polynomifunktioiden kulkua ja määrite-
tään niiden ääriarvot. Ratkaistaan monipuolisia sovellustehtäviä. 
 
M8  Juuri- ja logaritmifunktiot 
Keskeinen sisältö on juurifunktioiden, eksponenttifunktioiden ja logaritmifunktioi-
den ominaisuuksiin tutustuminen, niihin liittyvien yhtälöiden ratkaiseminen sekä 
niiden derivaatat. Yhdistetty funktio ja sen derivaatta sekä käänteisfunktio. 
 
M9  Trigonometriset funktiot ja lukujonot 
Perehdytään yksikköympyrään, trigonometristen funktioiden ominaisuuksiin ja nii-
den derivaattoihin sekä ratkaistaan trigonometrisia perusyhtälöitä. Lisäksi opitaan 
lukujonon käsite ja ratkaistaan käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen 
jonon ja niistä muodostettujen summien avulla. 
 
M10  Integraalilaskenta 
Opitaan integraalifunktion käsite ja määritetään alkeisfunktioiden integraalifunkti-
oita. Lisäksi perehdytään integraalilaskennan tavallisimpiin sovelluksiin pinta-alo-
jen ja tilavuuksien määrittämiseen määrätyn integraalin avulla. 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
M11  Lukuteoria ja logiikka 
Opiskelija oppii formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja to-
tuustaulujen avulla, ymmärtää avoimen lauseen käsitteen ja oppii käyttämään 
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kvanttoreita, oppii todistusperiaatteita ja harjoittelee todistamista, oppii lukuteorian 
peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin, osaa tutkia kokonaislukujen 
jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen kongruenssin avulla, osaa määrittää 
kokonaislukujen suurimman yhteisen tekijän Eukleideen algoritmilla. 
 
M12  Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä 
Opiskelija oppii ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteet ja nii-
den avulla likiarvolaskujen tarkkuutta koskevat säännöt peruslaskutoimitusten ta-
pauksessa, ymmärtää iteroinnin käsitteen ja oppii ratkaisemaan yhtälöitä numeeri-
sesti, oppii tutkimaan polynomien jaollisuutta ja määrittämään polynomin tekijät, 
oppii algoritmista ajattelua, harjaantuu käyttämään nykyaikaisia matemaattisia vä-
lineitä, oppii määrittämään numeerisesti muutosnopeutta ja pinta-alaa.  
 
M13  Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi 
Opiskelija syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden 
tuntemustaan, täydentää integraalilaskennan taitojaan ja soveltaa niitä muun mu-
assa jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen tutkii lukujonon raja-arvoa, 
sarjoja ja niiden summia. 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
M14  Pitkän matematiikan kertauskurssi 
Syvennetään ja yhdistellään aiemmilla kursseilla opittuja tietoja ja taitoja ja harjaan-
nutaan käyttämään niitä monipuolisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Kurssiko-
keena on valtakunnallinen matematiikan preliminäärikoe. 
 
M15  Geometrian jatkokurssi 
Kurssilla syvennetään geometrian taitoja ja ymmärrystä. Erityisesti paneudutaan 
avaruusgeometriaan ja analyyttisesta geometriasta toisen asteen käyriin sekä ava-
ruuden suoran ja tason yhtälöihin. Geometrinen piirtäminen eli konstruointi on mo-
nessa yhteydessä esillä. Kurssin voi suorittaa opiskeltuaan kurssit M3-M5. Kurssi 
suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena. 
 
 
LYHYT MATEMATIIKKA (N) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
N1  Lausekkeet ja yhtälöt 
N2  Geometria 
N3  Matemaattisia malleja I 
 
N4  Matemaattinen analyysi 
Polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, polyno-
mifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen ja graafisia ja numeeri-
sia menetelmiä  
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N5  Tilastot ja todennäköisyys 
Jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, nor-
maalijakauma ja jakauman normittaminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden 
käsite, todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä. 
 
N6  Matemaattisia malleja II  
Kahden muuttujan lineaariset yhtälöt, lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen, kah-
den muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen, lineaarinen optimointi, luku-
jono, aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa  
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
N7  Talousmatematiikka 
Talouselämän käsitteitä, indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja 
muita laskelmia talouselämän, oman talouden ja yrittäjyyden tarpeisiin ja taloudel-
lisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla  
 
N8  Matemaattisia malleja III 
Trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla, radiaani, tyyppiä 
”f(x) = a” olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, muotoa ”f(x) = A sin 
(bx)” olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina, vektorin käsite 
ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet, koordinaatiston vektoreiden 
komponenttiesitys ja skalaaritulo ja kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pistei-
den ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla. 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
 
N9  Lyhyen matematiikan kertaus 
Harjaannutaan käyttämään opittuja tietoja ja taitoja monipuolisissa ongelmanrat-
kaisutilanteissa ylioppilaskokessa. Kurssikoe on valtakunnallinen preliminäärikoe. 
 
 
BIOLOGIA (BI) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
BI1  Eliömaailma 
 
BI2  Solu ja perinnöllisyys 
Perehdytään solujen tutkimukseen ja erilaisiin soluihin sekä niiden rakenteeseen 
ja toimintaan. Solujen elämää tutkitaan energiatalouden, DNA:n rakenteen ja toi-
minnan, solujen lisääntymisen ja periytymisen perusteiden kautta. Tutustutaan po-
pulaatiogenetiikkaan ja synteettiseen evoluutioteoriaan.  
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
BI3  Ympäristöekologia 
Syvennetään ekologisia käsitteitä. Tutustutaan ympäristötutkimukseen. Perehdy-
tään biodiversiteettiin ja sen merkitykseen. Tutkitaan ekologisia ympäristöongel-
mia, niiden syitä ja ratkaisumahdollisuuksia. Paneudutaan kestävän tulevaisuuden 
mahdollisuuksiin ottaen erityisesti huomioon Suomen luonnon haavoittuvuus. 
 
BI4  Ihmisen biologia 
Kurssilla syvennytään ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteisiin, elimistöjen ra-
kenteeseen, toimintaan ja merkitykseen sekä elintoimintojen säätelyyn. Ihmisen 
elinkaarta tarkastellaan hedelmöityksestä alkaen. Tutustutaan evoluutioon, perin-
nöllisyyteen ja terveyteen, elimistöjen sopeutumiseen ja puolustusmekanismeihin. 
 
BI5  Bioteknologia 
Syvennetään tietoja solun hienorakenteesta ja solujen välisestä viestinnästä. Pro-
teiinien valmistusta tarkastellaan solun sisällä sekä biotekniikassa. Selvitetään 
geenien toimintaa. Mikrobien rakennetta, lisääntymistä ja merkitystä selvitetään 
luonnossa ja ihmisen kehittämien käyttösovellusten avulla. Tutustutaan kasvien ja 
eläinten jalostukseen sekä pohditaan geenitekniikan etiikkaa ja lainsäädäntöä. 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
 
BI6  Kertauskurssi 
Kurssilla syvennetään ja kerrataan lukion biologian keskeisiä kurssisisältöjä.  
Kurssilla harjoitellaan erilaisiin ylioppilaskoetehtäviin vastaamista ja valmistaudu-
taan biologian reaalikokeeseen. 
 
 
MAANTIEDE (GE) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
GE1  Sininen planeetta 
 
GE2  Yhteinen maailma 
Tutustutaan ihmismaantieteeseen: sisältönä ovat ihmistoimintaan liittyvät alueelli-
set ilmiöt, väestö ja asutus, luonnonvarat, alkutuotanto ja ympäristö, teollisuus ja 
energia sekä liikkuminen. perehdytään ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen. 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
GE3  Riskien maailma 
Kurssilla tutustutaan riskien maantieteeseen, luokitteluun ja merkitykseen. Käydään 
läpi luonnon toimintaan liittyviä riskejä: maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset, 
myrskyt, tulvat, kuivuus. Selvitetään luonnonvarojen käyttöön liittyviä riskejä.  
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GE4  Aluetutkimus 
Tehdään aluetutkimus, johon kuuluu aineiston keruu eri tietolähteistä, sen käsittely 
ja tulkinta sekä tutkimuksen raportointi. Harjoitellaan tieteellisen tutkielman tekotai-
toja sekä analysointi- ja esitystaitoja. Syvennytään kartografisiin perusteisiin ja 
maantieteellisiin lähdeaineistoihin sekä tutustutaan paikkatietojärjestelmiin.  
 
 
FYSIIKKA (FY) 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
 
FY1  Fysiikka luonnontieteenä 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
FY2  Lämpö 
FY3  Aallot 
 
FY4  Liikkeen lait 
Liikkeen mallit ja Newtonin lait, etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastusta-
vat voimat, noste, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaa-
lienergia sekä työperiaate, värähdysliikkeen energia. 
 
FY5  Pyöriminen ja gravitaatio 
Momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen, pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja ta-
saisesti kiihtyvä pyörimisliike, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen, 
pyörimisliikkeen energia, ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys, gravitaatio ja 
gravitaation alainen liike, heittoliike ja planeettojen liike, satelliitit ja niiden käyttö. 
 
FY6  Sähkö 
Sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaami-
nen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchhoffin lait, 
Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä, kondensaat-
tori, kytkennät ja energia. Sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi. 
 
FY7  Sähkömagnetismi 
Magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä, varattu hiukka-
nen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, induktiolaki ja  Lenzin laki, in-
duktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio, energian siirto sähkövirran 
avulla, tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuus-
riippuvuuden määrittäminen, värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen vies-
tintä, sähköturvallisuus ja energiateollisuus. 
 
FY8  Aine ja säteily 
Sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, mustan kappaleen säteily, valosähköil-
miö, säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne, atomimallit esimerkkinä 
Bohrin atomimalli, kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja -tasokaavio, 
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atomiytimen rakenne, radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus, massan ja energian 
ekvivalenssi, ydinreaktiot, ydinenergia, aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu. 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
 
FY9  Fysiikan kokonaiskuva 
Kokonaiskuva fysiikasta, sen kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöi-
den tulkitsijana sekä fysikaalisten laskuvalmiuksien parantaminen. 
 
 
KEMIA (KE) 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
 
KE1  Ihmisen ja elinympäristön kemia 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
KE2  Kemian mikromaailma 
Kurssilla käsitellään atomin rakennetta ja alkuaineiden jaksollista järjestelmää. 
Näiden avulla opitaan ymmärtämään alkuaineiden ominaisuuksia, kemiallisia si-
doksia, hapetuslukujen määräytymistä ja yhdisteen kaavan muodostamista. 
 
KE3  Reaktiot ja energia 
Kurssilla tarkastellaan kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavia tekijöitä 
sekä energiamuutoksia kemiallisessa reaktiossa. Opitaan kemiallisen reaktion 
symbolinen ilmaisu ja reaktioyhtälöiden matemaattinen käsittely. 
 
KE4  Metallit ja materiaalit 
Kurssilla tutustutaan tärkeimpiin metalleihin ja epämetalleihin sekä niiden yhdistei-
siin. Tarkastellaan sähkökemiallista jännitesarjaa sekä sen avulla hapetus-pelkis-
tysreaktioita ja elektrolyysiä. 
 
KE5  Reaktiot ja tasapaino 
Kurssilla tutkitaan kemiallisen reaktion tasapainotilan muodostumista ja siihen liit-
tyviä laskennallisia tasapainosovelluksia. Erityisesti tarkastellaan happo-emäs- ja 
liukoisuustasapainoja sekä tutustutaan tasapainoon teollisuuden prosesseissa ja 
luonnon ilmiöissä. 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
 
KE6  Kertauskurssi 
Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. 
 
  



108 

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO (UE) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
UE1  Uskonnon luonne ja merkitys 
 
UE2  Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta 
Kurssilla tutustutaan kristinuskon historiaan edeten alkuseurakunnan ajoista kirk-
kokuntien eriytymiseen ja nykypäivän kristillisyyden monimuotoisuuteen. 
 
UE3  Ihmisen elämä ja etiikka 
Pohditaan elämän tarkoitusta, kärsimystä, kuolemaan liittyviä näkökulmia, jumala-
käsityksiä, käsityksiä ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta sekä hyvän ja pahan 
käsitteitä. Lisäksi perehdytään yksilö- ja yhteiskuntaeettisiin kysymyksiin. 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
UE4  Uskontojen maailmat 
Kurssilla tutustutaan luonnonkansojen uskontoihin ja suuriin maailmanuskontoihin 
(intialaisperäiset, Kiinan ja Japanin uskonnot, seemiläiset uskonnot juutalaisuus ja 
islam). Kurssin aikana tehdään vierailuja eri uskonnollisiin yhteisöihin. 
 
UE5  Mihin suomalainen uskoo? 
Suomalaisen uskonnollisuuden historia ja nykypäivän ilmenemismuotoja. Tarkas-
tellaan eri uskonnollisten yhteisöjen asemaa ja vaikutusta yhteiskuntaan sekä ”ta-
vallisen suomalaisen” uskonnollista ajattelua. Kurssiin sisältyy tutustumiskäyntejä 
ja vierailijoita mahdollisuuksien mukaan. 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
 
UE6  Uskonnon ydinkysymyksiä 
Kurssi valmistaa opiskelijaa uskonnon reaalikokeeseen. Syvennetään ja kerrataan 
keskeisiä kurssisisältöjä ja harjoitellaan ylioppilaskoetehtäviin vastaamista. 
 
 
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
ET1  Hyvä elämä 
ET2  Maailmankuva 
 
ET3  Yksilö ja yhteisö 
Kurssilla käsitellään yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuo-
rovaikutusta koskevia kysymyksiä sekä perehdytään oikeudenmukaisuuden, ih-
misoikeuksien ja demokratian toteutumiseen. 
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
ET4  Kulttuuriperintö ja identiteetti 
Kurssilla selvitellään kulttuuriperinnön merkitystä hyvän elämän lähtökohtana ja 
hyvän elämän mittana ymmärtäen kulttuuri kehittyvänä ilmiönä sekä perehdytään 
maailman ja suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen. 
 
ET5  Maailman selittäminen katsomusperinteissä 
Kurssilla opiskellaan erilaisia tapoja selittää maailmaa (myytit, uskonnolliset ja kat-
somukselliset perinteet) ja perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan 
ja tutkimukseen. 
 
 
FILOSOFIA (FF) 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
 
FF1  Johdatus filosofiseen ajatteluun 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
FF2  Filosofinen etiikka 
Filosofisen etiikan tärkeimmät ongelmat: moraaliset arvot ja normit, hyve-, seu-
raus- ja velvollisuusetiikan perusteet; hyvä elämä. 
 
FF3  Tiedon ja todellisuuden filosofia 
Todellisuuskäsityksien (mitä on) suhde tietämiseen, ymmärtämiseen ja tulkintaan; 
totuuden luonne, tiedon mahdollisuus; argumentoinnin ja päättelyn perusteet. 
 
FF4  Yhteiskuntafilosofia 
Yksilö yhteiskunnassa; yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus; yksilön oikeudet, 
velvollisuudet, vapaus ja vastuu; valta; omistamisen oikeuttaminen; utopiat; poliitti-
nen filosofia. 
 
 
PSYKOLOGIA (PS) 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
 
PS1  Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
PS2  Ihmisen psyykkinen kehitys 
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Eri elämänvaiheiden psyykkiset muutokset ja niiden yhteys biologiseen ja sosiaali-
seen kehitykseen. Kurssin tavoitteena on ymmärtää kehityspsykologisia ilmiöitä 
psykologisten teorioiden sekä omien kokemusten ja pohdinnan kautta.  
 
PS3  Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet 
Kurssilla tutustutaan tiedonkäsittelyn perusprosessien eli tarkkaavaisuuden, ha-
vaitsemisen ja muistin toimintaan, niiden tutkimiseen ja käytännön sovelluksiin.  
Kurssilla käsitellään tiedonkäsittelyn taustalla vaikuttavaa hermoston toimintaa. 
 
PS4  Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta 
Miten tunteet syntyvät, ilmenevät ja mikä niiden merkitys on ihmisen kokonaistoi-
minnassa? Miten ihmisen motiiveja ja kokonaismotivaatiota voi tarkastella ja selit-
tää biologisella, sosiaalisella ja psyykkisellä tasolla? Mitä älykkyys on ja mikä on 
sen suhde viisauteen? Miten aloittelijasta voi kehittyä asiantuntija?  
 
PS5  Persoonallisuus ja mielenterveys 
Kurssilla tutustutaan persoonallisuus-käsitteen monimuotoisuuteen ja eri lähesty-
mistapoihin persoonallisuuden kuvaamisessa. Mielenterveysosiossa perehdytään 
mielenterveyteen vaikuttaviin psyykkisiin, biologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin te-
kijöihin, sekä keskeisiin mielenterveyden häiriöihin ja niiden hoitomuotoihin. 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
PS6  Sosiaalipsykologia 
Kurssi syventää tietoja sosiaalipsykologiasta ja antaa paremmat valmiudet vastata 
sosiaalipsykologiaan liittyviin yo-kysymyksiin. Sosiaalipsykologian peruskäsitteet, 
tutkimusmenetelmät. Opiskelija ymmärtää itseään ja omaa toimintaansa ryhmän 
jäsenenä sekä pystyy havainnoimaan ja arvioimaan erilaisten ryhmien toimintaa ja 
toiminnan taustalla vaikuttavia sosiaalisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä. 
 
PS7  Kokoava katsaus psykologia-tieteeseen 
Opiskelija pystyy yhdistämään opiskelemiaan asioita yhtenäiseksi kokonaisuu-
deksi ja hahmottaa laaja-alaisesti psykologian eri osa-alueet ja niille tyypilliset pai-
notukset ja tutkimusmenetelmät. Kun opiskelija tiedostaa tiedonkäsittelynsä ja es-
see-kirjoittamisensa vahvuudet ja heikkoudet, kehittyy harjoittelun ja palautteen 
myötä kirjoittajana, kasvaa itseluottamus ja valmius suoriutua psykologian ylioppi-
laskirjoituskokeessa hyvin tuloksin. 
 
 
HISTORIA (HI) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
HI1  Ihminen, ympäristö ja kulttuuri 
HI2  Eurooppalainen ihminen 
 
HI3  Kansainväliset suhteet 



111 

Kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun 
lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudelli-
sen, aatteellisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella.  
 
HI4  Suomen historian käännekohtia 
Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nyky-
aikaan: Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liit-
tyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudel-
liset ja kulttuuriset muutokset. 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
HI5  Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan 
Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista 
kulttuuriperintöä. Kurssi on tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille ensimmäiseksi 
historian ylioppilaskokeisiin valmentavaksi kurssiksi. 
 
HI6  Kulttuurien kohtaaminen 
Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirteiden ominais-
piirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Käsiteltävät kulttuu-
rialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta. Kurssi on tarkoitettu kolmannen vuoden 
opiskelijoille historian ylioppilaskokeisiin valmentavaksi kurssiksi. 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
HI7  Historian kertauskurssi 
Kurssilla valmistaudutaan historian ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla harjoitellaan 
myös eri vastaustekniikoita, ja erityisesti keskitytään historian eri kysymystyyppien 
arviointiin. Kurssilla annetaan myös lisämateriaalia yo-koetta varten. 
 
 
YHTEISKUNTAOPPI (YH) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
YH1  Yhteiskuntatieto 
 
YH2  Taloustieto 
Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se käsittelee 
mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökul-
masta. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden läh-
teiden avulla. 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
YH3  Kansalaisen lakitieto 
Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa val-
vomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse. 
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YH4  Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni 
Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalai-
sen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankoh-
taiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun. 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
YH5  Yhteiskuntaopin kertauskurssi 
Kurssilla valmistaudutaan yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla harjoitel-
laan myös eri vastaustekniikoita, ja erityisesti keskitytään yhteiskuntaopin eri kysy-
mystyyppien arviointiin. Kurssilla annetaan myös lisämateriaalia yo-koetta varten.  
 
 
TERVEYSTIETO (TE) 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
 
TE1  Terveyden perusteet 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
TE2  Nuoret, terveys, ja arkielämä 
Kurssilla syvennetään nuoren arkielämän terveystottumuksien tietoja ja taitoja. 
Tarkastellaan terveysongelmia selittäviä kulttuurisia, psykologisia ja yhteiskunnal-
lisia ilmiöitä ja niiden tulkintoja. Perehdytään käsitykseen itsestä ja muista fyysi-
sellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla.  
 
TE3  Terveys ja tutkimus 
Perehdytään terveyteen vaikuttaviin historiallisiin tekijöihin ja näkökulmiin, tervey-
den ja sairauden tutkimiseen sekä kuolleisuuteen ja sairastavuuteen liittyviin kehi-
tyslinjoihin. Käsitellään terveydenhuollossa ja itsehoitona toteutettaviin tavallisimpia
tutkimuksia, niiden tulosten tulkintaa ja johtopäätöksiä. Työskentelyssä korostuvat 
toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen ja vierailukäynnit. 
 
TE4  Kertauskurssi 
Kurssilla syvennetään ja kerrataan lukion terveystiedon keskeisiä kurssisisältöjä. 
Kurssilla harjoitellaan erilaisiin ylioppilaskoetehtäviin vastaamista ja valmistaudu-
taan terveystiedon reaalikokeeseen. 
 
 
LIIKUNTA (LI) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
LI1  Taitoa ja kuntoa 
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LI2  Liikuntaa yhdessä ja erikseen 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija monipuolistaa lajitaitojaan ja –tietojaan, saa 
perustiedot kunto-ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen, oppii vastuulliseen toi-
mintaan itsenäisesti ja ryhmässä, oppii arvostamaan ja ylläpitämään terveyttä ja 
työkykyä sekä kehittyy sosiaalisessa kanssakäymisessä. 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
Kurssien tavoitteena on opiskelijalähtöisyyden korostuminen, yhteistoiminnallisuu-
den edistäminen ja koulun yhteishengen vahvistaminen. Kurssin sisältöjen tarken-
taminen tapahtuu opiskelijoiden kanssa yhdessä.  
 
LI3  Virkisty liikunnasta 
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä ren-
touttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä 
tai useammasta liikuntamuodosta.  
 
LI4  Yhdessä liikkuen 
Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työta-
voissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin sisältönä ovat vanhat 
tanssit tai jokin muu yhdessä toteutettava liikunta. Suoritusmerkintä. 
 
LI5  Kuntoliikunta 
Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon 
kohottaminen ja seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen 
oivaltaminen. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, 
joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä.  
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
LI6  Monipuolisen liikunnan kurssi 
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä har-
rastamalla monipuolista liikuntaa ja tutustumalla uusin lajeihin.   
 
LI7  Palloilukurssi 
Kurssin tavoitteena on tutustuminen uusiin lajeihin, lajitaitojen ja –taktiikoiden ke-
hittäminen, ohjaus- ja tuomarityöskentely, yhdessäolo, paineiden purku.  
 
LI8  Virkistys-, retkeily- ja kunnonkohotuskurssi 
Kurssin tavoitteena on itselle tärkeäksi koettujen fyysisten ja psyykkisten ominai-
suuksien kehittäminen, säännölliseen harjoitteluun totuttautuminen, rentouttava ja 
virkistävä liikunta. Sisältöinä suunnistus, patikointi, retkeily, melonta, kiipeily, pyö-
räily, golf, aerobic (eri muodot), kuntosali, nyrkkeily, ammunnat, kamppailulajit jne. 
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KUVATAIDE (KU) 
 
Välineet ja materiaalit 
Materiaalimaksun maksamalla saa käyttää koulun taidetarvikkeita ja materiaaleja. 
Materiaalimaksu kustakin kurssista on kymmenen euroa. 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
KU1  Minä, kuva ja kulttuuri 
 
KU2  Ympäristö, paikka ja tila 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, 
ilmaisutapoja, materiaalituntemusta, estetiikkaa ja suunnitteluprosesseja. Hän op-
pii tekemään havaintoja eri näkökulmista: esteettiseltä ja eettiseltä sekä sosiaali-
sesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kannalta.  
 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
KU3  Media ja kuvien viestit 
Suositellaan jo 1. vuoden opiskelijoille. Opiskelija oppii erittelemään ja tulkitse-
maan median kuvaaman maailman suhdetta kulttuuriin ja todellisuuteen, ymmär-
tää kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa, oppii käyttämään erilaisia kuvia ja 
tekniikoita eri viestintäympäristöissä oman ilmaisunsa välineenä, oppii analysoi-
maan ja kehittämään omaa mediasuhdettaan.. 
 
KU4  Taiteen kuvista omiin kuviin 
Kurssia suositellaan 1-2 vuoden opiskelijoille ja se on pakollinen kuvataiteen lu-
kiodiplomin suorittaville. Opiskelija hahmottaa kuvataiteen historian pääpiirteitä 
teemallisesti ja kronologisesti, ymmärtää kuvataiteen sisältöjä ja ilmaisutapoja eri 
aikoina ja eri kulttuureissa, käyttää omassa ilmaisussaan hyväkseen taiteen tunte-
mustaan, oppii työskentelemään itsenäisesti ja harjaantuu pohdiskelevaan, sanal-
liseen itsearviointiin. Kurssilla tehdään taidematka.  
 
KU5  Nykytaiteen työpaja 
Kurssia suositellaan erityisesti kuvataiteen lukiodiplomin suorittajille juuri ennen 
diplomin suorittamista. Soveltuu myös toisen vuoden opiskelijoille, joita kiinnostaa 
nykytaide ja/tai projektityöskentely. Opiskelija oppii seuraamaan ja arvioimaan ny-
kytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä, havaitsemaan ja oivaltamaan visuaalisia merkityk-
siä ympäristössä sekä soveltamaan havaintojaan omassa ilmaisussaan. 
Kurssilla voidaan tehdä taidematka Tukholmaan. 
 
KU6  Kuvataiteen lukiodiplomi 
Ks. koulukohtaiset soveltavat kurssit 
Opetushallitus edellyttää VÄHINTÄÄN neljän aiemman KU-kurssin suorittamista. 
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KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
Kurssit järjestetään vuorovuosin: 7 ja 9 pidetään syyslukukaudella hajautettuna ja 
kurssit 8 ja 10 kevätlukukaudella. Opiskelija voi tällöin halutessaan suorittaa lukion 
aikana kaikki neljä kurssia. Suoritusjärjestys on vapaa, mutta ennen KU10-kurs-
sille osallistumista tulee KU3 -kurssi olla suoritettuna. Portfolioarviointi. 
 
KU7  Ihminen ja tila -työpaja 
Opiskelija syventää tietojaan tilan kuvaamisesta ja harjaannuttaa tilan kuvaamisen 
keinoja, harjaantuu henkilökuvan rakentamiseen, oppii ihmisen ja ympäristön vuo-
rovaikutuksen tutkimista visuaalisin keinoin. 
 
KU8  Piirustus, maalaus ja grafiikka 
Opiskelija tutkii viivan ominaisuuksia ja ilmaisullisuutta, tutustuu värioppiteorioihin, 
kehittää sommittelukykyään, oppii ymmärtämään kuvan sisällön ja muodon vuoro-
vaikutusta, tutustuu taidegrafiikan perusteisiin (syväpaino, kohopaino, silkkipaino), 
tutustuu akvarelli- ja akryylimaalauksen perusteisiin, suunnittelee taiteellisen pro-
jektin, harjaannuttaa itsenäistä työskentelyä ja verbalisoi kuvallisia tuotoksiaan. 
 
KU9  Kuvanveiston ja keramiikan työpaja 
Opiskelija harjaantuu käyttämään kolmiulotteisen muotoamisen perustekniikoita, 
ymmärtää kuvanveiston ja keramiikan erilaisia kehitysvaiheita ja ilmaisullisia suun-
tauksia, ymmärtää muodon ja materiaalin monivivahteisia merkityksiä. 
 
KU10  Valokuva, elokuva ja video 
Kurssille osallistuminen edellyttää kurssin KU3 aiempaa suorittamista. 
Opiskelija tutustuu valokuvan ja elokuvan kehitysvaiheisiin ja tyylisuuntiin, oppii 
käyttämään erilaisia valokuvan tai elokuvan ilmaisukeinoja, oppii käyttämään joko 
järjestelmäkameraa tai videokameraa taiteellisena ilmaisuvälineenä, ymmärtää di-
gitaalisen tekniikan mahdollisuudet kuvamanipulaatiossa, tekee arvovalintoja tai-
teellisessa tuotannossaan. 
 
 
YLEISLUKION MUSIIKKI (MU) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
MU1  Musiikki ja minä 
 
MU2  Moniääninen Suomi 
Opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista 
identiteettiään. Opiskelija tutustuu erilaisiin Suomessa esiintyviin musiikkikulttuurei-
hin. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuun-
telua. Opiskelijan omaa luovaa panosta pyritään tukemaan.  
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
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MU3  Ovet auki musiikille 
Opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja 
sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikult-
tuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten 
jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. 
 
 
OPINTO-OHJAUS (OP) 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
 
OP1  Koulutus, työ ja tulevaisuus 
Opinto-ohjauksen pakollisella kurssilla opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen 
ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja 
taidot. Kurssi on jaettu kolmelle lukiovuodelle. 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
 
OP3  Tutor-kurssi 
 
 
INTEGROIVAT KURSSIT / SOVELTAVAT KURSSIT 
 
TIETOTEKNISET TAIDOT (Dig IT) 
 
DigIT1  Tietoteknisten taitojen peruskurssi    
DigIT2  Digitutor 
 
MONITIETEELLINEN AJATTELU  (TO1) 
 
TO1.1 Tilastotiedettä lukiolaisille 
Tilastotieteen soveltava kurssi, joka on suunnattu helpottamaan jatko-opintoja ja 
niihin pääsyä esimerkiksi yhteiskuntatieteissä (kasvatustiede, psykologia) ja kaup-
patieteissä. Kurssi suunnitellaan ja toteutetaan Turun yliopiston tilastotieteen lai-
toksen kanssa.  Sähköinen oppimisympäristö (kurssimateriaali ja tehtävät) ja ti-
lasto-ohjelman käyttö. Tutustuminen Turun yliopiston tilastotieteen laitokselle ja ti-
lastotieteen soveltamiseen yhteiskuntatieteissä.   
Pohjatiedot: N5 tai M6 tilastotieteen osio tai vastaavat tiedot. Kurssi soveltuu par-
haiten 2. vuoden opiskelijoille. Arviointi: suoritusmerkintä S  

KANSAINVÄLISYYS- JA KULTTUURIKURSSIT 
Comenius, Kulttuuripassi 
 
MUSIIKIN KURSSEJA: Big Band, Jouluparaati, Orkesteri, Bändisoitto 
 
MTI6 Musiikin lukiodiplomi 
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Valtakunnallinen musiikin lukiodiplomi, joka suoritetaan Opetushallituksen ohjei-
den mukaan. Diplomista tulee liite ylioppilastutkintotodistukseen.  
 
KU6  Kuvataiteen lukiodiplomi 
Valtakunnallinen kuvataiteen lukiodiplomi, joka suoritetaan Opetushallituksen oh-
jeiden mukaan. Diplomista tulee liite ylioppilastutkintotodistukseen. Edellyttää vä-
hintään neljän kuvataiteen kurssin suoritusta ennen kurssin alkua 
Suoritetaan kolmannen vuoden syksyllä. Lisätietoja www.edu.fi/lukiodiplomit 
 
OPISKELIJAHYVINVOINTIKURSSIT – kurssit ovat Turun lukioiden yhteisiä. 
Kysy lisätietoja opinto-ohjaajalta tai terveydenhoitajalta. 

MIELIALATAIDOT 
Kurssilla harjoitellaan taitoja oppia vaikuttamaan omaan mielialaan.  

STRESSINKÄSITTELYTAIDOT 
Kurssilla harjoitellaan erilaisia stressinhallintakeinoja pienryhmässä.  

VAPAAKSI JÄNNITYKSESTÄ 
Kurssilla harjoitellaan taitoja hallita ja vähentää jännittämisen tunnetta.  

TAITAVA OPPIJA  
Erityisopettajan ohjaama kurssi opiskelutekniikasta. Kurssin aikana on mahdolli-
suus tehdä virallinen lukitesti. 

KEHO JA MIELI 
Kurssilla voi korvata toisen liikunnan pakollisista kursseista. 

 

MUSIIKKILUKION KURSSIT 
 
Lukioaikana musiikkilinjalaisen on suoritettava vähintään 13 musiikin kurssia. Pa-
kollisia kursseja on viisi. Lisäksi musiikin perusteet 2 (musiikin teoria ja säveltapailu 
2/3) on suoritettava lukion aikana, ellei sitä ole tehnyt aikaisemmin.  Kaikki muut 
musiikkilukion oppiaineet ovat valinnaisia.  
Muissa oppilaitoksissa tehdyistä musiikkiopinnoista voi saada hyväksiluettuja kurs-
seja lukion todistukseen. Toisaalta monet lukiossamme tehdyistä kursseista hyväk-
sytään myös muualla suorituksina. Kysy lisää opettajilta. 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
Musiikkitieto ja musiikin historia (MTI): 
MTI-kurssien tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen yleistietämys länsimai-
sesta musiikista, että hän oppisi kuulemalla tunnistamaan eri aikakausien musiikki-
tyylejä, sekä ymmärtäisi perusasiat eri tyylien sävellysperiaatteista.  Kurssit muo-
dostavat ehjän kokonaisuuden, joten ne on parasta suorittaa numerojärjestyksessä 
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seuraavasti: kurssit MTI1 ja MTI2 ensimmäisenä vuotena, kurssit MTI3 ja MTI4 toi-
sena vuotena, sekä kurssi MTI5 kolmantena tai sopimuksen mukaan toisena vuo-
tena. Konservatoriossa suoritettu Musiikin historia D-kurssi (tai vastaava) korvaa 
kurssit MTI2, MTI3 ja MTI5. Toisaalta kurssit MTI2, MTI3 ja MTI5 vastaavat Musiikin 
historia D-kurssia musiikkioppilaitoksissa. 
 
MTI1 Musiikki ja minä 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. 
Hän pohtii oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten 
väliselle vuorovaikutukselle. Hän tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja 
tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä. 
 
Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun väli-
neenä. Kurssilla tarkastellaan musiikin perusaineksia (rytmi, melodia, harmonia, 
sointiväri) sekä musiikin rakenteita.  Lisäksi tutustutaan valikoiden maailman mu-
siikkikulttuureihin. Tarkkaillaan omaa ääniympäristöä ja perehdytään kuulonhuol-
toon. Kurssiin sisältyy konserttikäynti ja kirjallinen työ  
 
MTI2 Ikivanha musiikki 
Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy antiikin, keskiajan, renessanssin ja barokin 
musiikin piirteisiin ja monimuotoisuuteen. Tyylillisten seikkojen ja merkittävien sä-
veltäjien lisäksi tutustutaan mm. aikakauden soittimiin ja orkesterikokoonpanoihin 
sekä musiikillisiin rakenteisiin, kuten fuugaan. Työtavoista kuuntelulla on keskeinen 
osuus. Mahdollisuuksien mukaan lauletaan ja soitetaan aikakauden ohjelmistoa, 
tehdään pieniä sävellysharjoituksia ja kirjallisia töitä. 
 
MTI3 Mitä se orkesteri soittaa? 
Tällä kurssilla jatketaan siitä, mihin edellinen kurssi päättyi: galantista kaudesta 
edetään wieniläisklassismin kautta romantiikan ajan musiikkiin. Tutustutaan sävel-
täjiin, harjoitellaan partituurin lukua, kuunnellaan runsaasti musiikkinäytteitä sekä 
analysoidaan aikakausille ominaisia muotorakenteita (sonaatti, variaatio, rondo). 
Kuuntelun ohella tutustutaan myös orkesterin instrumentteihin, sekä tarkastellaan 
musiikkielämän tapahtumia Suomessa. Kurssiin liittyy konserttikäynti ja kirjallinen 
työ. 
 
MTI4 Kevyttä vakavaa 
Tavoitteena on saada yleiskuva rytmimusiikin kehittymisestä 1900-luvun aikana. 
Suomen kansanmusiikista liikkeelle lähtien tarkastellaan kevyen musiikin kehitystä 
meillä ja muualla. Pohditaan myös musiikin suhdetta yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja 
nuorisokulttuurin syntymiseen. Jazz- ja popmusiikin tärkeimmät tyylit käydään läpi 
kuunnellen, soittaen ja laulaen. 
 
MTI5 Rapuja ja ketsuppia 
Kurssilla tutustutaan 1900-luvun monimuotoisiin tyylivirtauksiin: impressionismi, 
ekspressionismi, uusklassismi, dodekafonia, sarjallisuus, minimalismi, sonorismi, 
spektrimusiikki ja postmodernismi. Perehdytään myös suomalaisten säveltäjien 
tuotantoon. Kurssilla pohditaan myös oman aikamme musiikin sisältöä, piirteitä ja 
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suhdetta aikaisempaan musiikin historiaan. Kuunnellaan aivan uutta musiikkia, ja 
mietitään, mikä on kehityksen suunta. 
 
Kuuntelunäytteillä on jälleen merkittävä osuus. Kurssilla tehdään myös sävellyshar-
joituksia, kirjallinen työ, sekä konserttikäynti. 
 
MS1 Musiikin perusteet 2 
Kurssin tavoitteena on saavuttaa sellaiset valmiudet musiikin teoriassa ja sävelta-
pailussa, että musiikinperusteet 2-kurssin suorittaminen on mahdollista. Kurssin 
päätteeksi suoritetaan kurssitutkinto SMOL:n vaatimusten mukaisesti. Tenttiin voi-
vat osallistua vain kurssilla säännöllisesti läsnä olleet opiskelijat, ellei opettaja toisin 
katso. 
 
Jokaisen musiikkilukion päättötodistuksen saajan tulee olla suorittanut musiikinpe-
rusteet 2-tutkinto. Niiden, jotka ovat jo suorittaneet kyseisen tai sitä korkeamman 
tutkinnon, on esitettävä siitä tutkintotodistus vastaavalle musiikinopettajalle. 
 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
MS2 Musiikin perusteet 3 
Kurssin tavoitteena on saavuttaa sellaiset valmiudet musiikin teoriassa ja sävelta-
pailussa, että musiikinperusteet 3-kurssin suorittaminen on mahdollista. Kurssin 
päätteeksi suoritetaan kurssitutkinto SMOL:n vaatimusten mukaisesti. Tenttiin voi-
vat osallistua vain kurssilla säännöllisesti läsnä olleet opiskelijat, ellei opettaja toisin 
katso. 
 
SÄV1 Sävellyskurssi, alkava 
Sävellyskurssilla luodaan omia pienimuotoisia sävelteoksia ja syvennetään samalla 
omakohtaista suhdetta musiikkiin. Kurssilla perehdytään musiikin osatekijöihin (me-
lodia, harmonia, rytmi, soitinväri, muoto) käytännön työskentelyn kautta. Osa har-
joituksista on yhteisiä kaikille opiskelijoille, mutta myös jokaisen omat kiinnostuksen 
kohteet (erilaiset tyylit ja lajit) tulevat näkymään tuotoksissa. Kurssille voi osallistua 
useammin kuin kerran, ja se arvostellaan suoritusmerkinnällä. 
 
SÄV2 Sävellyskurssi, jatkava 
Sävellyksen jatkokurssilla keskitytään peruskurssilta tuttujen aihealueiden pohjalta 
syventävää työskentelyyn. Esiteltyjä tekniikoita ja suuntauksia hyödynnetään ja so-
velletaan käytännön harjoituksissa sekä tunneilla että kotitehtävien muodossa. Ta-
voitteena on luoda opiskelijalle käytännönläheinen kuva sävellystyön konkreetti-
sesta tekemisestä. Samalla syvennetään peruskurssin tietopakettien sisältöjä. 
 
MTD1, MTD2 Musiikin teoria D 
Musiikinteorian yleisistä perusteista (nuottikirjoitus, tahtilajit, terminologia jne.) ede-
tään asteikkojen ja intervallien kautta sointuopin alkeisiin ja musiikkianalyysiin. Ta-
voitteena on duuri- molli –tonaalisen, myös modulaatioita ja muunnesointuja sisäl-
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tävän ohjelmiston analyysitaito. Tutustutaan myös tavallisimpiin sointujen merkitse-
mistapoihin. Työtapoina erilaiset laulu-, soitto-, kuuntelu- sekä analyysiharjoitukset. 
Tutkinto suoritetaan musiikkioppilaitosten vaatimusten mukaisesti. 
 
SÄD Säveltapailu D 
Tavoitteena on oppia hallitsemaan tonaalista musiikkia kuullun perusteella, sekä 
toteuttaa sellaista nuottikuvasta lukien. Rytmejä harjoitellaan ensisijaisesti musiik-
kiesimerkeistä, myös moniäänistä rytmiikkaa. Melodioita luetaan ja nuotinnetaan 
myös ensisijaisesti aidoista teoksista, myös mahdollisuuksien mukaan omista sä-
vellyksistä ja sovituksista. Moniäänisyys on vahvasti esillä harjoituksissa.  
 
Tutkinto suoritetaan musiikkioppilaitosten vaatimusten mukaisesti. 
 
 
Kuorot 
 
KUC Camis 
Camis on koulun suuri sekakuoro, joka tarvittaessa jakautuu Puolalanmäen nais- ja
mieskuoroksi. Kuoro tekee myös yhteistyötä koulun orkesterin kanssa. 
Kuorotyön tavoitteena on harjoitella kuoro-ohjelmistoa esitettäväksi koulun omissa 
tilaisuuksissa sekä julkisissa konserteissa ja esiintymisissä. Esiintymistaitoon ja oh-
jelmiston monipuolisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.  
 
JUC Chorus Iucundus 
Chorus Iucundus on koulun kamarikuoro, johon valitaan enintään 28 laulajaa. Kuoro 
harjoittelee monipuolista ohjelmistoa ja on valmiina vaativiinkin esiintymisiin lyhyellä 
varoitusajalla. Kuoro vaatii laulajalta sitoutumista ja paljon omaehtoista työtä, koska 
työtahti on haastava.  
 
 
ILM Musiikin ilmaisu  
Kurssilla musiikin tekemistä lähestytään ilmaisullisin keinoin leikin ja improvisaatio-
harjoitusten avulla. Tavoitteina on oppia vuorovaikutustaitoja ja esiintymistaitoja 
sekä vapauttaa opiskelijoiden musiikillista ilmaisua. Kurssilla tutustutaan myös 
näyttämölauluun, jossa painotetaan laulujen sisällön ymmärtämistä ja tulkintaa. Mu-
siikillinen tekeminen painottuu laulamiseen, mutta myös pianolla säestämisen tai-
toja pääsee hyödyntämään ja syventämään. Kurssin päätteeksi tehdään esitys, 
joka saa muotonsa kurssin kuluessa. Kurssi on suunnattu erityisesti laulajille ja pia-
nisteille, mutta soveltuu kaikille musiikkilukiolaisille. 
 
ILMJ Musiikin ilmaisun jatkokurssi 
Kurssilla syvennetään peruskurssilla saavutettuja taitoja musiikin ilmaisussa. Kurs-
sin aikana syntyy läpidramatisoitu lauluilta, joka on opiskelijoiden ideoima ja toteut-
tama. Lopputuotos syntyy sekä pienryhmätyöskentelyn että koko työryhmän työs-
kentelyn tuloksena.  
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KAMU Kansanmusiikki  
Kurssilla soitetaan ja lauletaan pääasiassa suomalaista kansanmusiikkia tuoreella 
tavalla sovitettuna, kuitenkaan perinteitä unohtamatta. Musiikin kautta pyritään 
saamaan kuvaa oman kulttuurimme juurista ja soveltamaan musiikillista perintö-
ämme nykypäivän musiikkigenreihin.  

MMU Maailmanmusiikki 
Kurssin tavoitteena on tutustua soittaen ja laulaen johonkin etniseen musiikkikult-
tuuriin. Pyritään opettelemaan musiikkia kuulonvaraisesti, sekä mahdollisuuksien 
mukaan tekemään nuotinnoksia. Poimitaan kulttuuriin olennaisesti kuuluvia piirteitä 
sekä tehdään omia sovituksia. Kurssiin liittyy yksi tai useampia esiintymisiä. 

KMU Kamarimusiikki 
Opiskelijat muodostavat itse tai heistä muodostetaan erilaisia kamarimusiikkiyhty-
eitä. Yhtyeet harjoittelevat omatoimisesti ja saavat ohjausta 1–2 kertaa kuukau-
dessa. Tavoitteena on valmistaa ohjelmistoa koulun konsertteihin tai muihin sovel-
tuviin esiintymisiin.  

MJO Musiikin johtaminen 
Kurssilla perehdytään kuoron- ja orkesterinjohdon perusteisiin. Johtamisharjoituk-
silla, nuottien tutkimisella ja harjoittamistekniikan opiskelulla pyritään saamaan 
kuva johtajan tehtävistä, ja saamaan valmiudet pienten teosten johtamiseen. 
 

MUU Muusikon perusteet  
Kurssilla opiskellaan kaikenlaisia muusikolle tarpeellisia taitoja: vahvistimien, 
mikserin ja äänityslaitteiden käyttöä, komppilapun ja laulustemmojen tekemistä ja 
sovittamista bändille, editointia, nuotinkirjoitusta ja markkinointia. Lisäksi tutustu-
taan hyviin musiikkiaiheisiin appseihin.  

STU1  Studio 1  
Kurssilla tutustutaan ääniteknologiaan, mikseriin, mikrofoneihin, monitorointiin, eri-
laisiin kaapeleihin ja efektilaitteisiin lähinnä live-äänentoiston kautta. Rakennetaan 
PA- äänentoistoa, ja opetellaan miksaamista erilaisissa tilanteissa. Opetellaan ää-
nimiehen roolia konserttitilanteen onnistumisessa. Tutustutaan alustavasti äänittä-
misen perusteisiin.  

STU2 Studio 2   
Kurssilla tutustutaan studioäänittämisen perusteisiin ja käytäntöihin koulun Pro-
Tools -ympäristössä. Opetellaan rakentamaan äänitystilanne ja kuuntelu, teke-
mään monikerrosäänityksiä, editoimaan ja miksaamaan, sekä käyttämään yleisim-
piä efektilaitteita miksatessa. Kurssilla pyritään äänittämään esim. koulun bändejä, 
kuoroja tai muita yhtyeitä 

Kurssin ennakkosuorituksena on Studio1 -kurssi tai vastaavat taidot osoitettuna 
opettajalle. Kurssin erityisen hyvin suorittaneista valitaan muutama studiomestari, 
jotka toimivat koulun studiossa studioteknikkoina. 
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MCL Musikaali 
Kurssin tavoitteena on valmistaa musikaali joko itse käsikirjoittaen ja/tai säveltäen 
tai valmiiseen käsikirjoitukseen pohjautuen. Opiskelija voi olla projektissa mukana 
erilaisissa rooleissa, käsikirjoittajana, säveltäjänä, apulaisohjaajana, näyttelijänä, 
kuorolaisena, muusikkona, tuottajana, ääni- tai valoteknikkona, lavastajana tai pu-
vustajana. Opiskelija tutustuu projektityöskentelyyn projektin alusta valmiiseen 
tuotokseen saakka.  

Soitinopetus 

Soitinopetusta annetaan pääsääntöisesti seuraavissa instrumenteissa: piano, 
akustinen kitara, sähkökitara, basso, rumpusetti sekä vapaa säestys (piano). Eri-
tyisestä syystä opiskelija voi anoa opetusta muissa instrumenteissa. Piano-ope-
tukseen valitaan opiskelijat haastattelun perusteella.  

Opetusta voi saada pääsääntöisesti kolmen vuoden ajan; neljännen vuoden opis-
kelijat vain erityisen hyvillä perusteilla. Opiskelija ei voi saada opetusta soitti-
messa, jota hän opiskelee jossain muussa oppilaitoksessa.  

Opiskelija voi tehdä myös kurssitutkintoja, mutta tällöin hän joutuu maksamaan 
itse tutkinnon kustannukset. Opiskelijan motivaatiota ja edistymistä seurataan. 
Heikon opiskelumotivaation johdosta oikeus soitinopetukseen voidaan keskeyttää 
myös kesken lukukauden. Opiskelijalla on velvollisuus hyödyntää soitinopetuk-
sessa saavuttamiaan taitoja koulun musiikkitoiminnassa, bändeissä tai orkeste-
rissa. Opetus on pääsääntöisesti perinteistä yksittäisopetusta. Opiskelija ei voi 
saada opetusta sekä yksinlaulussa että soitinopetuksessa.  

AG  Akustinen kitara 
DR Rummut  
ELB Sähköbasso  
ELG Sähkökitara  
FL Huilu  
PNO Piano 
VS Vapaa säestys 
SAX Saksofoni 
TIN Tinapilli 
UR Urut 
VL Viulu 
SOI Muu soitin  

Yksinlaulu ja äänenmuodostus  

Tavoitteena on oppia hallitsemaan laulamisen perustekniikkaa siten, että ainakin 
1. peruskurssitason tutkinnon suorittaminen on mahdollista. Kurssiohjelmisto läh-
tee liikkeelle suomalaisista kansansävelmistä. Kurssiohjelmisto kootaan yksilölli-
sesti laulajien omat mieltymykset huomioiden. Työtapoina ovat yksittäisopetus 
sekä esiintyminen kerran lukukaudessa.  
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YLA 1 Yksinlaulu ja äänenmuodostus 
1. kurssilla käsitellään lauluasentoa, lauluhengitystä, tukilihaksiston käyttöä ja le-
gatolinjaa.  

YLA 2  
2. kurssilla syvennetään tekstinmuodostamista (konsonantit) ja fraseerausta. En-
simmäinen esiintyminen kevätkonsertissa.  

YLA 3  
3. kurssilla syvennetään em. opintoja, tehdään lisää ohjelmistoa. Toinen esiintymi-
nen joulukonsertissa. Oppilas saa valita oman esityskappaleensa.  

YLA 4  
4. kurssilla aloitetaan dynamiikkaharjoitukset ja laajennetaan ohjelmistoa. Esiinty-
minen kevätkonsertissa. Oppilas saa valita oman suomenkielisen kappaleensa.  

YLA 5  
5. kurssilla syvennetään tekstin ja musiikin käsittelytaitoja ja sen tulkitsemista. 
Lauletaan lauluja myös muilla kielillä. Esiintyminen joulukonsertissa. Oppilas saa 
valita oman esityskappaleensa.  

YLA6  
6. kurssilla ohjelmisto viimeistellään ja siitä valitaan kolme erityyppistä laulua tut-
kintokonserttiin.  

ÄMR Äänenmuodostusryhmä  
Äänenmuodostuskurssilla käsitellään samat asiat kuin yksinlaulun 1. ja 2. kurs-
silla, mutta luokkatunteina. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.  

POP Poplaulu 
Poplaulukurssilla perehdytään erityisesti rytmimusiikin laulutyyleihin ja -tapoihin 
sekä mikrofonitekniikkaan. Kurssille valitaan muutama opiskelija vuosittain. Osal-
listujat ovat velvollisia esiintymään koulun konserteissa ja mahdollisissa pop-
lauluworkshopeissa.  

 
KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 
 
ORK Orkesteri 
Musiikkilukion orkesteri Concentus Aboensis on lähes täysimittainen sinfoniaorkes-
teri. Lukion ja yläkoulun yhteinen orkesteri valmistaa konsertteja yksin tai yhdessä 
koulun kuorojen kanssa. Musiikin tyyli vaihtelee monipuolisesti klassisesta rytmimu-
siikkiin. Perinteisiin kuuluvat koulun omat kevät- ja joulukonsertit sekä Valon aika -
konsertti kaikkien Turun musiikkiluokkien kanssa.  

Soittajalla on oltava instrumentissaan 2/3-tasoiset valmiudet osallistuakseen or-
kesteritoimintaan. Joihinkin instrumentteihin järjestetään koesoitto.  
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BND Bändit  
Kurssien tavoitteena on tutustua bändisoittoon monipuolisen ohjelmiston parissa. 
Tavoitteena on oman instrumentin hallinta osana bändikokonaisuutta. Koulun yh-
tyeet esiintyvät monenlaisissa tilaisuuksissa, kahdesti vuodessa järjestettävässä 
bändikatselmuksessa soittavat kaikki koulun bändit. Myös demo-CD:n tekoon on 
mahdollisuus. Omien kappaleiden säveltämistä tuetaan erityisen vahvasti.  

JPR  Jouluparaati  

Kurssin tavoitteena on olla mukana valmistamassa suurproduktiota eli joulukon-
serttia jäähalliympäristössä. Opiskelija voi toimia projektissa esim. laulajana, soit-
tajana, tanssijana tai muussa tehtävässä. Projekti etenee pienistä osaharjoituk-
sista suurempien yhteisharjoitusten kautta jäähallissa pidettäviin kenraaliharjoituk-
siin sekä itse konserttiin. Aktiivinen osallistuminen projektin kaikkiin vaiheisiin on 
hyväksyttävän suorituksen edellytyksenä. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä. 

MTI6/MULD6 Musiikin lukiodiplomi  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta 
erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija 
osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin 
taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lu-
kioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi to-
teuttaa yksin tai ryhmän jäsenenä. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin 
lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi muo-
dostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiik-
kiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto. Lisä-
tietoa opettajilta ja osoitteesta  

http://www.edu.fi/lukiodiplomit/musiikin_lukiodiplomi 
 
 
MUUALLA TEHTYJEN MUSIIKIN SUORITUSTEN HYVÄKSILUKEMINEN 
 

 Lukion aikana suoritetut perusasteen opinnot  
 Musiikkiopistoasteen opinnot  
 Solistisen aineen D-kurssitutkinto  2 kurssia  
 Säveltapailu D  1 kurssi 
 Teoria D  2 kurssia 
 Musiikin historia D (Musiikkitieto I) korvaa MTI 2, MTI 3 ja MTI 5 -kurssit 
 Solistisen pääaineen C-kurssitutkinto 3 kurssia 
 Säveltapailu C   2 kurssia 

 
Koulun ulkopuolella pätevällä opettajalla saatu instrumenttiopetus luetaan hyväksi 
samalla kurssimäärällä kuin koulun antama instrumenttiopetus. Koulun ulkopuoli-
nen kuoro- ja orkesteritoiminta voidaan lukea hyväksi vain poikkeustapauksissa. 
Kussakin aineessa hyväksytään korkeintaan se määrä kursseja, joka kuuluu  
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Puolalanmäen lukion opinto-ohjelmaan. Opiskelija toimittaa todistuksen muualla 
tehdyistä opinnoista ja suorituksista lukion musiikinopettajalle. Vaihto-oppilaiden 
suoritukset voidaan hyväksyä lukion suorituksiksi musiikkikollegion päätöksellä. 
Suoritusten on oltava lukioaikaisia. 
 
 
KULTTUURI JA KANSAINVÄLISYYS 
 
Tavoitteenamme on, että jokainen Puolalanmäen lukion opiskelija osallistuu lukion 
aikana kulttuuritapahtumiin ja/tai kansainväliseen toimintaan vähintään yhden kurs-
sin verran. Lukion opettajat valitsevat kulttuuritapahtumista opiskelijoille sopivat ja 
tiedottavat niistä koulussa. Opiskelijat voivat osallistua tapahtumiin koko lukioajan 
ja saavat niistä merkintöjä periaatteella 45 min/merkintä. Kun merkintöjä on yh-
teensä 38, opiskelija saa suoritusmerkinnän kurssista. Tapahtumat ovat elokuvia, 
konsertteja, näyttelyitä, luentoja, teatteria, tanssiesityksiä tai erilaista osallistumista 
koulun projekteihin. Myös matkat, vaihto-oppilasvuosi, artikkelien kirjoittaminen, 
käännökset, videointi ja valokuvaus lasketaan mukaan. Opiskelija voi lukioaikanaan 
suorittaa useita kulttuuri - ja kansainvälisyyskursseja, ja samaan kurssiin voi kerätä 
useiden oppiaineiden merkintöjä. 
 
Seuraavalla sivuilla on ns. kulttuuripassi, johon merkinnät eri tapahtumiin osallistu-
misesta kerätään. Tapahtumiin osallistumisten yhteydessä tiedotetaan, keneltä 
haetaan merkintä. Täysi passi (38 tuntia kulttuuria ja/tai kansainvälistä toimintaa) 
toimitetaan koulusihteerille. Keskeneräinen passi toimitetaan lukuvuoden lopussa 
ryhmänohjaajalle, joka siirtää tiedot edelliseltä lukuvuodelta seuraavalle. 
 
 
LUKION ULKOPUOLELLA SUORITETTUJEN KURSSIEN HYVÄKSY-
MINEN KURSSISUORITUKSEKSI – UUSI JA VANHA OPS  
 
Puolalanmäen lukiossa koulun ulkopuolella suoritetut musiikin kurssit hyväksyy mu-
siikin opettaja. Muiden kurssien hyväksilukemisesta päättää rehtori. Koulun ulko-
puolisia opetussuunnitelmaan kuulumattomia kursseja (muut kuin musiikin kurssit) 
opiskelijalle voidaan hyväksyä kolmen kurssin verran esimerkiksi seuraavien jou-
kosta: 
 
1 KURSSI (38 tuntia) 
Partiojohtajakoulutus, isoskoulutus (seurakunnat, Prometheus-leirit, eri uskonnot), 
lentolupakirja, rannikkolaivurikurssi ym., EYP-toiminta (Euroopan nuorten parla-
mentti), Työväenopistojen ja kansanopistojen kielikurssit kielissä, joita ei päiväluki-
ossa opeteta, lasten ja nuorten ohjaus ja valmennustehtävät (rehtorin erillinen pää-
tös), vapaaehtoistyö ja -toiminta (rehtorin erillinen päätös), vaihto-oppilasvuodesta 
hyväksyttävät kurssit (rehtorin erillinen päätös) 
 
0,5 KURSSIA (19 tuntia) 
Hygieniapassi (muualla kuin etärenkaassa tehty), Ensiapu 1 
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KULTTUURIPASSI 
 
Nimi ja ryhmä: ___________________________ 
 
pvm        tapahtuma ja opettajan allekirjoitus      45 min. 

 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 
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pvm  tapahtuma ja opettajan allekirjoitus   45 min. 
 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 
 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 
 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 
 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 
 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 
 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 
 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 
 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 
 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 
 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 
 
 
 
 



KALENTERI 2016–2017 
vko 33 1. jakso     ti 16.8. - to 6.10. (viikot 33 – 40) 
ma 15.8. Opettajien VESO -koulutuspäivä klo 9-15. 

 
 

ti 16.8. Lukuvuosi 2016 – 2017 alkaa  
 
RYHMÄNOHJAUS 1. vuosi klo 9.00 ja 2.-4. vuosi klo 10.00 
VALOKUVAUS: erillinen aikataulu 
 

ke 17.8.  

to 18.8.  

pe 19.8. TUTUSTUMISPÄIVÄ klo 9.45–13, uudet opiskelijat, tutorit 
ja 1. vuoden ryhmänohjaajat Puolalan puistossa ja 
koulutaloissa 
 

la 20.8.  

su 21.8.  



vko 34 1. jakso     ti 16.8. - to 6.10. (viikot 33 – 40) 
ma 22.8.  

ti 23.8.  

ke 24.8. Ilmoittautuminen uusintakokeisiin Wilmassa Tentit-väli- 
lehdellä päättyy klo 13.15 
 

to 25.8.  

pe 26.8.  

la 27.8.  

su 28.8.  

 
  



vko 35 1. jakso     ti 16.8. - to 6.10. (viikot 33 – 40) 
ma 29.8. UUSINTAKOKEET klo 16.45–20.00 (5. jakso) 

ti 30.8. OPISKELIJAKUNNAN YLEISKOKOUS klo 8.15–9.30 
alasalissa 

ke 31.8. Opettajienkokous klo 8.15–9.30 

to 1.9.  

pe 2.9.  

la 3.9.  

su 4.9.  

 
  



vko 36 1. jakso     ti 16.8. - to 6.10. (viikot 33 – 40) 
ma 5.9.  

ti 6.9. YO-INFO klo 14.45–15.30 syksyn 2016 ylioppilas-
kirjoituksiin osallistuville  

ke 7.9. A-kielten preliminääri klo 11.45–17.00, Y-talo 2. kerros 

to 8.9.  

pe 9.9.  

la 10.9.  

su 11.9.  

 
  



vko 37 1. jakso     ti 16.8. - to 6.10. (viikot 33 – 40) 
ma 12.9. Yo-kirjoitus: A-kielten kuullunymmärtämiskokeet 

 
HILJAISUUS käytävillä, kuuntelukokeita on koko päivän 
ajan. 
 

ti 13.9. Yo-kirjoitus: ruotsin kuullunymmärtämiskokeet 
 
HILJAISUUS käytävillä, kuuntelukokeita noin klo 11 asti 
 

ke 14.9. Yo-kirjoitus: lyhyiden kielten kuullunymmärtämiskokeet 
 
HILJAISUUS käytävillä, kuuntelukokeita on koko päivän 
ajan 

to 15.9.  

pe 16.9. Yo-kirjoitus: äidinkieli; tekstitaito 
 

la 17.9.  

su 18.9.  

 
  



vko 38 1. jakso     ti 16.8. - to 6.10. (viikot 33 – 40) 
ma 19.9. Yo-kirjoitus: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskunta- 

oppi, kemia, maantiede (sähköinen koe), terveystieto 
 

ti 20.9.  

ke 21.9. Yo-kirjoitus: vieras kieli, pitkä oppimäärä  
(sähköinen koe: saksa) 
 

to 22.9. RYHMÄNOHJAUS klo 13.05–13.45 

pe 23.9. Yo-kirjoitus: ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
 

la 24.9.  

su 25.9.  

 
  



vko 39 1. jakso     ti 16.8. - to 6.10. (viikot 33 – 40) 
ma 26.9. Yo-kirjoitus: äidinkieli; esseekoe ja suomi toisena kielenä 

-koe 
 
 

ti 27.9.  

 ke 28.9. 17-palkin koe oppitunnilla 
 
_____________________ klo 8.00–9.30 
 
Yo-kirjoitus: matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
 

to 29.9. 1. koeviikko: 11-palkin koe 
 
_____________________ klo __________ 
2-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 
Opettajienkokous klo 13.30–15.15 

pe 30.9. 12-palkin koe 
 
_____________________ klo __________,  
3-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 
Yo-kirjoitus: psykologia, filosofia (sähköinen koe), historia,  
fysiikka, biologia 

la 1.10.  

su 2.10.  

 
  



vko 40 1. jakso     ti 16.8. - to 6.10. (viikot 33 – 40) 
ma 3.10. 13-palkin koe 

_____________________ klo __________,  
4-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 
Yo-kirjoitus: vieras kieli, lyhyt oppimäärä  
(sähköinen koe: saksa) 

ti 4.10. 14-palkin koe 
 
_____________________ klo __________,  
 
5-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 

ke 5.10. 15-palkin koe 
 
_____________________ klo __________,  
 
6-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 

to 6.10. 16-palkin koe 
 
_____________________ klo __________ 

  2. jakso  pe 7.10. - ti 29.11. (viikot 40 – 48) 
pe 7.10.  

 

la 8.10.  

su 9.10.  

 
  



vko 41 2. jakso  pe 7.10. - ti 29.11. (viikot 40 – 48) 
ma 10.10. Ylimääräinen koe abeille klo 16.45–20 

(ilmoittautuminen kurssin opettajalle heti 1. jakson alussa) 

ti 11.10.  

ke 12.10.  

to 13.10. SYYSLOMA 
 

pe 14.10.  

la 15.10.  

su 16.10.  

 
  



vko 42 2. jakso pe 7.10. - ti 29.11. (viikot 40 – 48) 
ma 17.10.  

ti 18.10. YO-INFO klo 14.45–15.30 kevään 2017 ylioppilas-
kirjoituksiin osallistuville 

ke 19.10. Opettajienkokous klo 8.15–9.30 
Syksyn 2016 abiturienttien arviointi 

to 20.10.  

pe 21.10.  

la 22.10. VESO-päivä klo 9-15, kuntakohtainen 

su 23.10.  

 
  



vko 43 2. jakso pe 7.10. - ti 29.11. (viikot 40 – 48) 
ma 24.10. Arviointi 

 
Syksyn 2016 abiturienttien ilmoittautuminen uusinta- 
kokeisiin päättyy Wilmassa klo 13.15 

ti 25.10.  

ke 26.10. KOKEENPALAUTUKSET klo 8.10–11.00 
 
 
 

to 27.10.  

pe 28.10. RYHMÄNOHJAUS klo 9.35–10.15 
 
Syksyn 2016 abiturienttien UUSINTAKOKEET klo 15–18 

la 29.10.  

su 30.10.  

 
  



vko 44 2. jakso pe 7.10. - ti 29.11. (viikot 40 – 48) 
ma 31.10.  

ti 1.11.  

ke 2.11. HUOLTAJAILTA, 1. vuosi klo 18 Puutarhakatu 5:n 
alasalissa 
 
Ilmoittautuminen uusintakokeisiin päättyy Wilmassa  
klo 13.15 
 

to 3.11.  

pe 4.11. Tiedot YTL:lle 

la 5.11.  

su 6.11.  

 
  



   
  

vko 45 2. jakso pe 7.10. - ti 29.11. (viikot 40 – 48) 
ma 7.11. UUSINTAKOKEET klo 16.45–20.00 Aurakadulla 

ti 8.11.  

ke 9.11.  

to 10.11. Tiedot rehtorille 2. jakson asioista (koskee myös 
opiskelijakuntaa) 
 

pe 11.11.  

la 12.11.  

su 13.11.  



vko 46 2. jakso pe 7.10. - ti 29.11. (viikot 40 – 48) 
ma 14.11. RYHMÄNOHJAUS klo 9.35–10.15 

ti 15.11.  

ke 16.11. HUOLTAJAILTA, 3.-4. vuosi klo 18 Puutarhakatu 5:n 
alasalissa 

to 17.11.  

pe 18.11. Ilmoittautuminen kevään 2017 ylioppilaskirjoituksiin 
päättyy 
 

la 19.11.  

su 20.11.  

 
  



vko 47 2. jakso pe 7.10. - ti 29.11. (viikot 40 – 48) 
ma 21.11. 27-palkin koe oppitunnilla 

 
_____________________ klo 14.35 
 
 
 
 

ti 22.11. 2. koeviikko: 21-palkin koe 
 
_____________________ klo __________,  
2-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
Opettajienkokous klo 13.30–15.15 

ke 23.11. 22-palkin koe 
 
_____________________ klo __________,  
 
3-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 

to 24.11. 23-palkin koe 
 
_____________________ klo __________,  
 
4-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 

pe 25.11. 24-palkin koe 
 
_____________________ klo __________,  
 
5-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 

la 26.11.  

su 27.11.  

 
  



vko 48 2. jakso pe 7.10. - ti 29.11. (viikot 40 – 48) 
ma 28.11. 25-palkin koe 

 
_____________________ klo __________,  
 
6-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 

ti 29.11. 26-palkin koe 
 
_____________________ klo __________ 
 
 

  3. jakso  ke 30.11.2016 – ma 6.2. 2017 (viikot 48 – 6) 

ke 30.11. Studiamessut Helsingissä (abit) 
 
Ykkösten ja kakkosten hyvinvointi-iltapäivä;  
puolivälin pullat kakkosilla 
 

to 1.12.  

pe 2.12.  

la 3.12. AVOIMET OVET, itsenäisyyspäiväjuhla ja syksyn 
lakkiaiset Betel-kirkolla 

su 4.12.  

 
  



vko 49 3. jakso  ke 30.11.2016 – ma 6.2. 2017 (viikot 48 – 6) 

ma 5.12. vapaapäivä 

ti 6.12. Itsenäisyyspäivä 

ke 7.12.  

to 8.12.  

pe 9.12.  
 
 

la 10.12.  

su 11.12.  

  



vko 50 3. jakso  ke 30.11.2016 – ma 6.2. 2017 (viikot 48 – 6) 

ma 12.12. Arviointi 
 
Joulukonsertti Mikaelin kirkossa klo 17.00 ja 19.30 

ti 13.12. Lucia-aamunavaus klo 8.15 

ke 14.12. KOKEENPALAUTUKSET klo 11.40–13.00 
 
Opettajienkokous klo 8.15–9.30 

to 15.12.  

pe 16.12. Klo 13.05 POROPALKINNOT alasalissa, sen jälkeen 
RYHMÄNOHJAUS ja PIKKUJOULUT klo 14.30 saakka 

la 17.12.  

su 18.12.  

 
  



vko 51 3. jakso  ke 30.11.2016 – ma 6.2. 2017 (viikot 48 – 6) 

ma 19.12.  

ti 20.12. Joulukirkko klo 9.30 Tuomiokirkossa 

ke 21.12. JOULULOMA 

to 22.12.  

pe 23.12.  

la 24.12. Jouluaatto 

su 25.12. Joulupäivä 

 
  



vko 52 3. jakso  ke 30.11.2016 – ma 6.2. 2017 (viikot 48 – 6) 

ma 26.12. Tapaninpäivä 

ti 27.12.  

ke 28.12.  

to 29.12.  

pe 30.12.  
 
 
 

la 31.12.  

su 1.1. Uudenvuodenpäivä 

 
  



vko 1 3. jakso  ke 30.11.2016 – ma 6.2. 2017 (viikot 48 – 6) 

ma 2.1.  

ti 3.1. Joululoma päättyy 

ke 4.1.  
 

to 5.1.  

pe 6.1. Loppiainen 

la 7.1.  

su 8.1.  

 
  



vko 2 3. jakso  ke 30.11.2016 – ma 6.2. 2017 (viikot 48 – 6) 

ma 9.1.  

ti 10.1.  

ke 11.1. Opettajienkokous klo 8.15–9.30 
 
Ilmoittautuminen 2. jakson uusintakokeisiin päättyy 
Wilmassa klo 13.15 
 

to 12.1. ABIPÄIVÄ, korkeakouluihin tutustumispäivä abiturienteille 

pe 13.1.  

la 14.1.  

su 15.1.  

  



vko 3 3. jakso  ke 30.11.2016 – ma 6.2. 2017 (viikot 48 – 6) 

ma 16.1. UUSINTAKOKEET klo 16.45–20.00 

ti 17.1. LUKION ESITTELYTILAISUUS  
Puutarhakadulla ylä- ja ala- sekä juhlasalissa klo 18.30,  
eri rakennuksiin tutustuminen jo klo 17.15–18.15 
 

ke 18.1.  

to 19.1. Tiedot rehtorille 4. jakson asioista (koskee myös 
opiskelijakuntaa) 
 

pe 20.1.  
 

la 21.1. VESO-päivä, Helsinki 

su 22.1.  

 
  



vko 4 3. jakso  ke 30.11.2016 – ma 6.2. 2017 (viikot 48 – 6) 

ma 23.1. RYHMÄNOHJAUS klo 11.45–12.25 
huom. oppitunnit joko 12.30–13.10 (1.ruokailu) tai 11.05–
11.40 (2. ruokailu) 

 

ti 24.1. YO-INFO klo 14.45–15.30 kevään 2017 ylioppilas-
kirjoituksiin osallistuville 

ke 25.1. Äidinkielen preliminääri, tekstitaito klo 8.30–14.30, Y-talon 
2. kerros 

to 26.1.  

pe 27.1. 37-palkin koe oppitunnilla 
 
_____________________ klo 13.15– 

la 28.1.  

su 29.1.  

 
  



vko 5 3. jakso  ke 30.11.2016 – ma 6.2. 2017 (viikot 48 – 6) 

ma 30.1. 3. koeviikko: 31-palkin koe 
 
_____________________ klo __________,  
 
2-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00.  
 

ti 31.1. 32-palkin koe 
 
_____________________ klo __________,  
 
3-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 

ke 1.2. 33-palkin koe 
 
_____________________ klo __________,  
 
4-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 

to 2.2. 34-palkin koe 
 
_____________________ klo __________,  
5-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 

pe 3.2. 35-palkin koe 
 
_____________________ klo __________,  
 
6-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 

la 4.2.  

su 5.2.  

 
  



vko 6 3. jakso  ke 30.11.2016 – ma 6.2. 2017 (viikot 48 – 6) 

ma 6.2. 36-palkin koe 
 
_____________________ klo __________ 
 
BÄNDIKATSELMUS Vimmassa klo 12 alkaen 

  4. jakso  ti 7.2 – ke 5.4. (viikot 6 – 14) 
ti 7.2. Matematiikan preliminääri klo 8.30–14.30, Puutarhakadulla 

ke 8.2.  

to 9.2.  

pe 10.2. Yo-kirjoitus: äidinkieli; tekstitaidon koe 

la 11.2.  

su 12.2.  

 
  



vko 7 4. jakso  ti 7.2 – ke 5.4. (viikot 6 – 14) 
ma 13.2. Abien arviointi 

Yo-kirjoitus: ruotsin kuullunymmärtämiskokeet 
 
HILJAISUUS käytävillä, kuuntelukokeita noin klo 11 asti 
 

ti 14.2. Yo-kirjoitus: A-kielten kuullunymmärtämiskokeet 
  
HILJAISUUS käytävillä, kuuntelukokeita on koko päivän 
ajan. 

ke 15.2. Arviointi 
Yo-kirjoitus: lyhyiden kielten kuullunymmärtämiskokeet 
 
HILJAISUUS käytävillä, kuuntelukokeita on koko päivän  
ajan. 
 

to 16.2. Penkkaripäivä *) 
 
RYHMÄNOHJAUS abeille ABI-shown jälkeen 
 
KOKEENPALAUTUS, 3. jakso klo 8.10–9.45 ja 11.45–
12.55 

pe 17.2. Wanhojen päivä *) 
 
Opettajienkokous klo 8.15–9.30, ei oppitunteja 
 
RYHMÄNOHJAUS klo 10.20–11.00 
 
*) Katso tarkempi aikataulu ’Lukuvuoden aikana tapahtuu’ 

la 18.2. Talviloma ma 22.2. – su 28.2. 

su 19.2.  

 
  



vko 8 4. jakso  ti 7.2 – ke 5.4. (viikot 6 – 14) 
ma 20.2. Talvilomaviikko 

 

ti 21.2.  

ke 22.2.  

to 23.2.  

pe 24.2.  

la 25.2.  

su 26.2.  

 
  



vko 9 4. jakso  ti 7.2 – ke 5.4. (viikot 6 – 14) 
ma 27.2. Abien TENTTIAIKA, kesto kaksi viikkoa  

 

ti 28.2. Äidinkielen preliminääri, esseekoe klo 8.30–14.30 Y-talon 
2. kerros 

ke 1.3. Ilmoittautuminen 3. jakson uusintakokeisiin päättyy 
Wilmassa klo 13.15 

to 2.3.  

pe 3.3.  

la 4.3.  

su 5.3.  

 
  



vko 10 4. jakso  ti 7.2 – ke 5.4. (viikot 6 – 14)
ma 6.3. UUSINTAKOKEET klo 16.45–20.00

ti 7.3.

ke 8.3. Opettajienkokous klo 8.15–9.30

to 9.3.

pe 10.3.

la 11.3.

su 12.3.



vko 11 4. jakso  ti 7.2 – ke 5.4. (viikot 6 – 14) 
ma 13.3. Yo-kirjoitus: äidinkieli; esseekoe, suomi toisena kielenä -koe

 

ti 14.3.  

ke 15.3. Yo-kirjoitus: psykologia (sähköinen koe), filosofia 
(sähköinen koe), historia, fysiikka, biologia 
 
Tiedot rehtorille 5. jakson asioista (koskee myös 
opiskelijakuntaa) 
 

to 16.3.  

pe 17.3. Yo-kirjoitus: A-kieli (sähköinen koe: saksa ja ranska) 
 

la 18.3.  

su 19.3.  

  



vko 12 4. jakso  ti 7.2 – ke 5.4. (viikot 6 – 14) 
ma 20.3. Yo-kirjoitus: A- ja B-ruotsi 

 

ti 21.3. RYHMÄNOHJAUS klo 11.45–12.25 
huom. oppitunnit joko 12.30–13.10 (1.ruokailu) tai 11.05–11.40 
(2. ruokailu) 

 

ke 22.3. Yo-kirjoitus: matematiikka 
 

to 23.3.  

pe 24.3. Yo-kirjoitus: uskonto, elämänkatsomustieto, 
yhteiskuntaoppi (sähköinen koe), kemia, maantiede 
(sähköinen koe), terveystieto 

la 25.3.  

su 26.3.  

 
  



vko 13 4. jakso  ti 7.2 – ke 5.4. (viikot 6 – 14) 
ma 27.3. Yo-kirjoitus: vieras kieli, lyhyt oppimäärä 

(sähköinen koe: saksa ja ranska) 
 
47-palkin koe oppitunnilla 
 
_____________________ klo 14.35 

ti 28.3.  

ke 29.3. 4. koeviikko: 41-palkin koe 
 
_____________________ klo __________,  
 
2-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
Opettajienkokous klo 13.30–15.15 

to 30.3. 42-palkin koe 
 
_____________________ klo __________,  
 
3-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00.  

pe 31.3. 43-palkin koe 
 
_____________________ klo __________,  
 
4-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 

la 1.4.  

su 2.4.  

 
  



vko 14 4. jakso  ti 7.2 – ke 5.4. (viikot 6 – 14) 
ma 3.4. 44-palkin koe 

 
_____________________ klo __________,  
 
5-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 

ti 4.4. 45-palkin koe 
 
_____________________ klo __________,  
 
6-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 

ke 5.4. 46-palkin koe 
 
_____________________ klo __________ 

  5. jakso to 6.4. – la 3.6. (viikot 14 - 22) 
to 6.4.  

pe 7.4  

la 8.4.  

su 9.4.  

  



vko 15 5. jakso to 6.4. – la 3.6. (viikot 14 - 22) 
ma 10.4. YO-INFO klo 14.45–15.30  

pakollinen kaikille 2. vuoden ja 3.-4. jatkaville opiskelijoille 

ti 11.4. HUOLTAJAILTA, 2. vuosi klo 18 Puutarhakatu 5 

ke 12.4.  

to 13.4.  

pe 14.4. Pääsiäisloma 

la 15.4.  

su 16.4.  

 
  



vko 16 5. jakso to 6.4. – la 3.6. (viikot 14 - 22) 
ma 17.4.  

ti 18.4.  

ke 19.4. Opettajienkokous klo 8.15–9.30 
Kevään 2017 abiturienttien arviointi  

to 20.4.  

pe 21.4. YLIOPISTOPÄIVÄ, 2. vuosi 

la 22.4.  

su 23.4.  

  



vko 17 5. jakso to 6.4. – la 3.6. (viikot 14 - 22) 
ma 24.4. Arviointi 

Kevään 2017 abiturienttien ilmoittautuminen uusinta- 
kokeisiin päättyy Wilmassa klo 13.15 
 
Abi! Puuttuvat suoritukset pitää palauttaa perjantain 28.4. 
uusintakokeeseen mennessä. 

ti 25.4.  

ke 26.4.  

to 27.4. KOKEENPALAUTUS klo 8.10–11.00 

pe 28.4. RYHMÄNOHJAUS klo 8.15–9.30, arviointi ja seuraavan 
lukuvuoden valinnat 
 
TAIDEPÄIVÄ 
 
UUSINTAKOKEET klo 12–15 kevään 2017 abiturienteille  

la 29.4.  

su 30.4.  

 
  



vko 18 5. jakso to 6.4. – la 3.6. (viikot 14 - 22) 
ma 1.5. Vappu 

ti 2.5.  

ke 3.5. Ilmoittautuminen 4. jakson uusintakokeisiin päättyy 
Wilmassa klo 13.15 

to 4.5. Tiedot YTL:lle 

pe 5.5.  

la 6.5.  

su 7.5.  

 
  



vko 19 5. jakso to 6.4. – la 3.6. (viikot 14 - 22) 
ma 8.5. UUSINTAKOKEET klo 16.45–20.00 

 

ti 9.5.  

ke 10.5.  

to 11.5.  

pe 12.5.  

la 13.5.  

su 14.5.  

 
  



vko 20 5. jakso to 6.4. – la 3.6. (viikot 14 - 22) 
ma 15.5.  

ti 16.5.  

ke 17.5.  

to 18.5.  

pe 19.5.  

la 20.5.  

su 21.5.  

 
  



vko 21 5. jakso to 6.4. – la 3.6. (viikot 14 - 22) 
ma 22.5. 57-palkin koe oppitunnilla 

 
_____________________ klo 14:35 
 
Ilmoittautuminen Wilmassa syksyn 2017 ylioppilas- 
kirjoituksiin päättyy 

ti 23.5. 5. koeviikko: 56-palkin koe 
 
_____________________ klo __________, 
 
1-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 
Opettajienkokous klo 13.30–15.15 

ke 24.5. 51-palkin koe 
 
_____________________ klo __________, 
 
2-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 
 

to 25.5. Helatorstai 
 

pe 26.5. 52-palkin koe 
 
_____________________ klo __________, 
 
3-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 

la 27.5.  

su 28.5.  

 
  



vko 22 5. jakso to 6.4. – la 3.6. (viikot 14 - 22) 
ma 29.5. 53-palkin koe 

 
_____________________ klo __________, 
 
4-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 

ti 30.5. 54-palkin koe 
 
_____________________ klo __________, 
 
5-palkin valmennustunti klo 12.15–13.00. 
 

ke 31.5. 55-palkin koe 
 
_____________________ klo __________ 
 
 

to 1.6. Arviointi 
KOKEENPALAUTUS klo 8.10–11.00 
BÄNDIKATSELMUS Vimmassa klo 12 alkaen (yläkoulun 
bändikatselmus aamupäivällä) 
 
 

pe 2.6. Keväthartaus klo 10 Taidekappelissa ja retki Sorttamäen 
rannalle 
 
 
 
Lakkiaisharjoitukset klo 17–19 Konserttitalolla 

la 3.6. Ryhmänohjaustuokio klo 10.00–10.20 
Kevätjuhla ja lakkiaiset Konserttitalolla klo 11.00–13.00. 

  Lukuvuosi on päättynyt. Virkistävää kesälomaa kaikille! 
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TUNTIKAAVIO eli oppituntien kellonajat 
 

 
Ruokailu on ensimmäisessä vuorossa klo 11.00–11.45, jolloin kolmas 
oppitunti on klo 11.45–13.00. 
 
Toinen ruokailuvuoro on klo 12.30–13.15. Silloin kolmas oppitunti on klo 
11.15–12.30, ja ruokailu sen jälkeen. 
 
  

Klo Maanantai Tiistai Keski-
viikko 

Torstai Perjantai 

8.15 – 9.30 1 1 7 1 2 

9.45 – 11.00 4 2 3 2 4 

11.00 – 13.00 
(sis. ruokailu) 

5 4 6 5 3 

13.15 – 14.30 6 3 5 6 7 

14.35 – 15.50 7 8 8 8 9 


