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OPISKELU AIKUISLUKIOSSA

Jokaisella opiskelijallamme on omat lähtökohtansa ja tavoitteensa. Tästä syystä 
Savonlinnan aikuislukio kehittää mahdollisimman joustavia ja monipuolisia 
opiskeluvaihtoehtoja, joista yksittäinen opiskelija voi valita itselleen sopivimmat. Opintoja 
kannattaa suunnitella yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. 

Aikuislukiossa voi suorittaa peruskoulu- ja lukiotutkinnon, ylioppilastutkinnon sekä 
yksittäisen aineen oppimäärän tai kurssin / kursseja. 

Starttilukiossa opiskelija voi tarpeensa mukaan korottaa perusopetuksen arvosanoja tai 
kerrata asioita ennen kuin aloittaa lukion kurssien suorittamisen. 

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan 
koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet 
lukiokoulutukseen siirtymistä varten.

Koulussa voi suorittaa opintoja lähi- tai etäopiskeluna. Aikuislukion opetussuunnitelmaan 
kuuluvat englannin, espanjan, japanin, ruotsin, saksan sekä venäjän kielet sekä 
maahanmuuttajille tarkoitettu suomi toisena kielenä -opetus.

Opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Oppikirjoja voi lainata koulun kirjastosta.

Aikuinen meininki

Joustavat opetusjärjestelyt helpottavat aikuisten opiskelijoiden valintoja erilaisissa 
elämäntilanteissa. Opettajat ovat aikuisopetuksen ammattilaisia, jotka pyrkivät 
opetuksessaan ottamaan huomioon erilaiset oppimisen hankaluudet.

Aikuislukion oppitunnit ovat iltaisin, ja kurssien opiskelu on tiivistä sekä nopeasti etenevää.

Opiskelurytmiin sopeutuminen vaatii opiskelijalta alussa uudenlaista oman ajankäytön ajat-
telua ja hallintaa.

Opiskelija saa halutessaan opinto-ohjaajalta tukea oman lukujärjestyksen suunnitteluun ja 
tavoitteiden asettamiseen. Ohjaukseen tulee hakeutua omaehtoisesti.

Opintojen edistyminen onnistuu parhaiten sitoutumalla oppitunneilla läsnäoloon.

Viime kädessä oppimisen edellytys on opiskelijan oma halu oppia.

Alle 18-vuotias voidaan ottaa opiskelijaksi aikuislukioon vain erityisen syyn perusteella. 
Opiskelijaksi ottamisesta päättää rehtori. Huoltajalla on mahdollisuus osallistua 
henkilökohtaisen opiskeluohjelman suunnitteluun ja opintojen toteutumisen seurantaan 
yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaaja on tarvittaessa yhteydessä nuoren 
opiskelijan huoltajiin.
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Verkko-opetus järjestetään ohjaavana opetuksena verkon välityksellä.

Pääosa opiskelusta tapahtuu ohjattuna itseopiskeluna.

Oppimateriaalina ovat oppikirjat, tietoverkkomateriaali, mm. opettajien laatimat 
verkkokurssit sekä opettajien osoittama muu lisämateriaali.  

Opettajan ohjaus koostuu alkuohjauksesta (ohjaus kurssin opiskeluun) ja 
oppimisprosessin ohjauksesta (ongelmakohtien selvittely, tehtävien arviointi ja kokeeseen 
valmennus) sekä kurssikokeen laatimisesta ja arvioinnista.  

Koska verkko-opiskelu on luonteeltaan vapaampaa kuin opiskelu lähiopetuksessa, opiske-
lijan on suunniteltava kurssin opiskelu huolellisesti ja sitouduttava kurssin tehtävien suorit-
tamiseen määrätyssä ajassa.

Loppukokeeseen on oikeus osallistua vain, jos verkkotehtävät on suoritettu.

Itä-Suomen aikuislukioverkko ja Isoverstas tuovat lisämahdollisuuksia kurssivalintojen 
monipuolistamiseen. Käytössä on verkkojen yhteinen kurssitarjonta. Joitakin kursseja voi 
opiskella myös kesäaikana.  

Lähiopetusta on neljänä päivänä viikossa.

Oppitunnit ovat maanantaista torstaihin. Perjantai-iltaisin voi olla kokeita.

Opiskelu aikuislukiossa vaatii opiskelijalta itsenäistä ja vastuullista 
työskentelytapaa riippumatta siitä, toteutetaanko kurssin opetus lähi- tai verkko-
opetuksena.

Kurssitarjotin

Kurssitarjotin on lukuvuosikohtainen. Opiskelija suunnittelee opiskeluohjelmansa kurssitar-
jottimen pohjalta. Voit tutustua lukuvuoden 2017-2018 kurs  si  tar  jo  ttimeen  .

Opintojen suunnittelussa opiskelija saa apua opinto-ohjaajalta, rehtorilta tai aineenopetta-
jilta.

Päättötodistuksen suorittamiseen tähtäävän opiskelijan olisi suotavaa tehdä opinto-
ohjelmansa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Kurssille ennakkoon ilmoittautuminen on ehdottoman tärkeää. Kurssi toteutetaan 
Ilmoittautumisten perusteella.

http://edu.savonlinnaseutu.fi/aikuislukio/lukuvuosi/lukujarjestys-2014-2015/
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Kurssien suoritusjärjestys

Kunkin oppiaineen kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä.

Mikäli opiskelija joutuu poikkeamaan suositellusta kurssien suoritusjärjestyksestä, tulee 
hänen neuvotella asiasta opinto-ohjaajan ja aineenopettajan kanssa.

Kurssille osallistuminen

Lähiopetukseen ilmoittautuneen opiskelijan on osallistuttava opetusjakson ensimmäiselle 
oppitunnille tai ilmoitettava poissaolostaan ennen kurssin alkamista. Muussa tapauksessa 
hänet voidaan poistaa kurssilta.

Kurssin suorittaminen edellyttää riittävää läsnäoloa. Kurssisuoritus voidaan arvioida vasta 
sitten, kun sen edellytykset täyttyvät (katso s. 6 kurssien arviointi).

Jos työesteet tai sairaus aiheuttavat poissaoloja, asiasta tulee aina neuvotella opettajan 
kanssa. Mikäli poissaoloista ei ole neuvoteltu opettajan kanssa, opettajalla on oikeus kat-
soa kurssi keskeytyneeksi.

Opiskelijan ilmoitusvelvollisuus

Ilmoittautumislomake

Opiskelija täyttää lomakkeen ilmoittautuessaan opiskelijaksi aikuislukioon.
Kaikki opiskelijat tekevät kurssivalintansa vuodeksi kerrallaan.
Kurssille osallistumisen peruminen on ilmoitettava kansliaan ennen kurssin alkamista.

Ilmoitus henkilö- ja yhteystietojen muutoksista

Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa kansliaan viipymättä mahdollisista henkilö- ja yhteys-
tietojen muutoksista.

Ilmoitus opintojen keskeyttämisestä

Opintojen keskeytyessä asiasta on ilmoitettava rehtorille, joka kirjoittaa eroavalle 
opiskelijalle erotodistuksen.

Jos alle 25-vuotias tutkinto-opiskelija keskeyttää opinnot, keskeytyksen syy ei ole tiedossa 
eikä opiskelijaa tavoiteta, koulu ilmoittaa opiskelijan yhteystiedot etsivän nuorisotyön 
toimijoille. Tähän koulua velvoittaa nuorisolaki. Etsivän nuorisotyön palvelut ovat 
mahdollisuus nuorelle, joka haluaa apua tilanteensa kartoittamiseksi ja oikeiden 
palveluiden ja koulutusten löytämiseksi.
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LUKUVUODEN 2017 - 2018 TYÖPÄIVÄT

Uusien opiskelijoiden informaatio on tiistaina 22.8. klo 18.00.

Syyslukukauden opetus alkaa keskiviikkona 23.8. lukujärjestyksen mukaan.  
Työviikko on maanantaista torstaihin. 

Lukuvuoden työ ja loma-ajat

Lukuvuosi alkaa 23.8.2017
Syysloma 23.– 29.10.2017
Syksyn yo-juhla 5.12.2017
Joululoma 21.12.2017 – 7.1.2018
Talviloma 26.2. – 4.3.2018
Pääsiäisvapaa 29.3 – 2.4.2018
Kevätjuhla 2.6. klo 11.

Opetusjaksot

Opetus: koepäivät
alkaa   päättyy 1. 2. 3. 4. 5.*)

1. jakso 23.08. – 03.10. 04.10.ke 05.10.to 9.10.ma 10.10.ti 13.10.pe
2. jakso 11.10. – 28.11. 29.11.ke 30.11.to 04.12.ma 05.12.ti 08.12.pe
3. jakso 07.12.– 01.02. 02.02.pe 05.02.ma 06.02.ti 07.02.ke 09.02. pe 
4. jakso 08.02. – 28.03. 03.04.ti 04.04.ke 05.04.to 06.04.pe 13.04.pe
5. jakso 09.04.– 24.05. 28.05.ma 29.05.ti 30.05.ke 31.05.to
 
5.*) uusinta- ja korotuskoepäivä, johon on ilmoittauduttava viimeistään kolme koulupäivää ennen koetta.   
Huom! Uusinta- ja korotuskokeisiin voi ilmoittautua sähköpostitse aineen opettajalle.
Ilmoittautuminen on pätevä vasta sen jälkeen kun opettaja on kuitannut viestisi. 
Klo 15.40 alkavien tuntien kokeet pidetään klo 15.40 – 18.20, muut klo 17.00 – 19.40.

Kaikki kokeet ovat korjattuina palautuslokerikossa viikon kuluttua koepäivästä.

Jos opiskelija haluaa saada kokeensa palautettuna kotiosoitteeseen, hän tuo opettajalle 
kirjekuoren. Kuoressa tulee olla postimerkki, opiskelijan nimi ja osoite.

Opintokirjanotteen, jonka rehtori allekirjoittaa, saa pyydettäessä toimistosta viikon kuluttua 
jakson päättymisestä.

ABITURIENTIT

Kevään 2017 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen maanantaina 7.11. klo 17.

Kaikille yo-kokeeseen osallistuville pakollinen informaatiotilaisuus on
maanantaina 23.1. klo 17. 
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Preliminäärit, joissa valmentaudutaan yo-kirjoituksiin ( A-kielet, ruotsi, B3-kieli sekä 
äidinkieli) 3. jakson koeviikolla, muut aineet sovitaan aineen opettajan kanssa.

Osallistumisoikeus ylippilaskirjoituksiin ja ylioppilastutkinnon rakenne.

Lue sähköisistä ylioppilaskirjoituksista sivulta 28.

OPETUSSUUNNITELMAAN SISÄLTYVÄT KURSSIT JA NIIDEN ARVIOINTI

Aikuisille tarkoitetut tuntijaot poikkeavat nuorille tarkoitetuista tuntijaoista oppimäärän ja 
pakollisesti suoritettavien oppiaineiden ja niiden laajuuden suhteen.

Tuntijako määrää opiskelijan pakollisena suoritettavat oppiaineet ja oppiaineeseen kuulu-
vat pakolliset kurssit.

Opiskelijan lukion oppimäärä muodostuu oppiaineiden pakollisten ja syventävien kurssien 
yhteismäärästä. Tuntijaosta voidaan poiketa vain erityisestä syystä rehtorin päätöksellä.

Syksyllä 2016 tai myöhemmin lukio-opinnot aloittaneiden tuntijako

Oppiaine tai aineryhmä Pakolliset Syventävät Syventävät 
kurssit valtakunnall. koulukohtaiset
kurssit kurssit

Kieli- ja kommunikaatio-opinnot
Äidinkieli ja kirjallisuus
-suomen kieli ja kirjallisuus 5 2
-suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 5 2
A-kieli
-englanti 6 2 4
-venäjä 6 2
B-kieli
-B1, ruotsi 5 2 2
-B3, espanja, japani, ruotsi, saksa, venäjä 8
Matematiikka
Yhteinen opintokokonaisuus 1
-pitkä oppimäärä 9 3
-lyhyt 5 2
Luonnontieteelliset opinnot 5
-fysiikka 1-2 5
-kemia 1-2 3
-biologia 1-2 2 1
-maantiede 1-2 2 1
Humanistisyhteiskunnalliset ja katsomukselliset 
opinnot 6 7
-uskonto/elämänkatsomustieto 1 5

1(UE)
-historia 2 4 1
-yhteiskuntaoppi 2 2 1
-filosofia 1 3
-psykologia 5 1
Teemaopinnot 1
Lukio-opintoihin orientoituminen 1

http://edu.savonlinnaseutu.fi/aikuislukio/opetus/lukio/yo-tutkinto/
https://opintopolku.fi/wp/aikuiskoulutus/aikuislukio/ylioppilastutkinnon-suorittaminen/
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Alle 18-vuotiailta vaadittavat kurssit 4
-liikunta 1
-musiikki-/kuvaamataide 2
-terveystieto 1 2 1
Yhteensä vähintään 44 kurssia, alle 18-v. 48 kurssia

Aikuislukiossa perusopetuksen kursseja suorittavat noudattavat muille kuin oppi-
velvollisille annettavan perusopetuksen tuntijakoa. 

Oppiaine pakolliset kurssit valinnaiset kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus 4 1
- suomi toisena kielenä 4 1
Kielet 14 6
- A-oppimäärä, englanti 8 4
- B1-oppimäärä, ruotsi 6 2
Matematiikka 8 1
Uskonto (ev.lut.) tai elämänkatsomustieto 1 2
Yhteiskunnalliset ja luonnontieteelliset aineet 12
- Historia 3
- Yhteiskuntaoppi 3
- Fysiikka 3
- Kemia 3
- Biologia 3
- Maantieto 3         
Yhteensä vähintään       44 kurssia

Jos kurssia ei toteuteta lähiopetuksena tai verkkokurssina, sen voi suorittaa itsenäisesti 
tenttimällä.

LUKIOKURSSIT

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

PAKOLLISET KURSSIT

ÄI1 TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS (LOPS2016)
Kurssilla opetellaan tekstien referointia, kommentointia ja aineiston pohjalta kirjoittamista 
sekä harjoitellaan tiedonhankinnan ja arvioinnin taitoja ja perehdytään lähdekritiikkiin. 
Lisäksi kurssilla harjoitellaan ryhmäviestintätaitoja. Kielenhuollosta kerrataan isot ja pienet 
alkukirjaimet, yhdyssanat ja pilkku- ja välimerkkisäännöt. 

ÄI2 KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI (LOPS2016)
Opetellaan suunnittelemaan, muokkaamaan ja viimeistelemään oma teksti sekä antamaan
ja vastaanottamaan palautetta.  Harjoitellaan informatiivisen puheenvuoron rakentamista 
ja esittämistä. Kielenhuollosta kerrataan muun muassa pronominit, kongruenssi, 
passiivimuodot, rinnastus, omistusliitteet ja lauseenvastikkeet. 

ÄI3 KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA (LOPS2016)
Kurssilla tarkastellaan kaunokirjallisuuden lajeja ja opitaan erittelemään ja tulkitsemaan 
fiktiivejä tekstejä. Harjoitellaan myös tavoitteellista kirjallisuuskeskustelua.

ÄI4 TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN (LOPS2016)
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Kurssilla syvennetään kriittistä lukutaitoa, erityisesti medialukutaitoa. Perehdytään 
vaikuttamisen ja argumentoinnin tapoihin ja retorisiin keinoihin. Harjoitellaan kantaaottavia 
kirjoituksia ja puheenvuoroja.

ÄI5 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI
Luodaan yleiskuva suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin 
merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

ÄI6 TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN
Kerrataan kirjoittamisen perusasioita. Vahvistetaan omaa kirjallista ilmaisua. 
Valmistaudutaan äidinkielen tekstitaidon ylioppilaskokeeseen.

ÄI9 KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI
Kerrataan kirjoittamisen perusasioita ja syvennetään omaa kirjallista ilmaisua.  
Valmistaudutaan esseekokeeseen.

S2-KIELI

PAKOLLISET KURSSIT   

S21 PERUSTEET HALLINTAAN  
Kurssilla käsitellään muun muassa suomen kielen äännerakennetta ja nominien taivutusta 
sekä kirjoitetaan kirjoitelmia ja pidetään pieniä puheenvuoroja.

S22 KIELI KÄYTTÖÖN  
Kurssilla tutustutaan erilaisiin kaunokirjallisiin teksteihin ja asiateksteihin, harjaannutaan 
viestimään erilaisissa asioimistilanteissa ja opetellaan raportoimaan hankittua tietoa. 
Kieliopissa keskitytään muun muassa verbityyppeihin, aikamuotoihin ja pronomineihin.

S23 KIELELLÄ VAIKUTETAAN 
Kurssilla käsitellään mm. lauseenjäseniä ja lausetyyppejä sekä harjoitellaan 
perustelemista, kirjoitetaan mielipidetekstejä ja pidetään pieniä vaikuttavia puheenvuoroja.

S24 TEKSTITAIDOT KUNTOON 
Kurssilla luetaan erilaisia tekstejä ja harjoitellaan löytämään teksteistä pääasiat. Kurssilla 
harjoitellaan kirjoittamaan aineiston pohjalta sekä tehdään luovan kirjoittamisen 
harjoituksia. Kieliopissa keskitytään muun muassa sijamuotoihin ja adjektiivien 
vertailumuotoihin.

S25 SUOMALAINEN KULTTUURI TUTUKSI 
Kurssilla tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen ja muihin taiteisiin. 
Kurssilla luetaan yksi suomalainen romaani ja esitellään se sekä katsotaan taide-esitys, 
josta kirjoitetaan. Kieliopissa keskitytään mm. omistusliitteisiin, partikkeleihin, passiiviin, 
moduksiin sekä verbien nominaalimuotoihin ja lauseenvastikkeisiin.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

S26 SYVEMPI TEKSTIN YMMÄRTÄMINEN
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Kurssilla kerrataan kielen vaativia rakenteita ja keskitytään harjoittelemaan suomi toisena 
kielenä -ylioppilaskokeeseen. Kurssilla harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita: aineen 
kirjoittamista, tiivistelmän laatimista, rakenteita sekä tekstin ymmärtämistä.

S27 PUHEKIELI TARKASTELUUN  
Kurssilla perehdytään suomen puhekielen ominaispiirteisiin ja opitaan tunnistamaan 
puheesta ja kirjoituksesta puhekielisyyksiä sekä vertaillaan puhe- ja yleiskieltä toisiinsa.

S28 ERILAISTEN TEKSTIEN KIRJOITTAMISTA  
Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisten tekstien kirjoittamista.

RUOTSI, B1-OPPIMÄÄRÄ

PAKOLLISET KURSSIT 

RUB1 MINUN RUOTSINI (LOPS2016)
Kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita. 
Syvennetään matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Tekstien aihepiirit liittyvät 
opiskelijan kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä suullisissa 
viestintätilanteissa.

RUB2 HYVINVOINTI JA IHMISSUHTEET (LOPS2016)
Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen. 
Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja
ihmissuhteilla on ihmisen elämässä.  

RUB3 KULTTUURI JA MEDIAT (LOPS2016) 
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa 
eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin 
kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisista ja opiskelijoita kiinnostavista näkökulmista. 
Kielioppiasioina erilaiset pronominit, konditionaali, substantiivien määräysmuodot ja 
adjektiivien vertailu.. 
 
RUB4 MONENLAISET ELINYMPÄRISTÖMME (LOPS2016)
Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat 
kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita 
tarkastellaan ensisijaisesti opiskelijoiden eri elämäntilaisiin liittyvistä näkökulmista. 
Kielioppiasioina verbien taivutus ja aikamuodot, konditionaali II, tulevan ajan ilmaiseminen,
apuverbin kaltaiset verbit, adjektiivi substantiivina sekä verbin infinitiivi.

RUB5 OPISKELU- JA TYÖELÄMÄÄ RUOTSIKSI (LOPS2016) 
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. Kielioppiasioina alistuskonjunktiot ja sivulause, erilaisia 
pronomineja, erisnimen suku, kysymyssanoja, partisiipin preesens ja s-passiivi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

RUB6 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN
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Kurssin tarkoituksena on suullisen kielitaidon kehittäminen ja vahvistaminen. Harjoitetaan 
keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Suullinen koe ja 
numeroarviointi.

RUB7 YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN 
Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla 
käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä 
vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä 
vaativamman kieliaineksen avulla.  

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RUB0 JOHDANTOKURSSI
Kurssin aikana kerrataan peruskoulun keskeisiä rakenneasioita ja tutustutaan lukion 
työtapoihin. Puheharjoitusten lisäksi harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä. 

RUB8 KERTAUSKURSSI
Kurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi, jolla harjoitellaan ylioppilaskokeen eri 
tehtävätyyppejä (esim. tiivistelmä-, kirjoitelma, kuullunymmärtäminen) sekä kerrataan 
keskeisiä kielioppiasioita. 

A-OPPIMÄÄRÄ ENGLANTI

PAKOLLISET KURSSIT

ENA1 ENGLANNIN KIELI JA MAAILMANI (LOPS2016)
Aihepiirit ja tilanteet kurssilla liittyvät opiskeluun, opiskelijan elämänpiiriin ja 
kielenkäyttötarpeisiin. Kurssi sisältää myös runsaasti erilaisia kuuntelun, ääntämisen ja 
puhumisen harjoituksia. Kielioppi-osio sisältää keskeisimmät kielioppiasiat ja 1. kurssissa 
kerrataan aikamuotojen käyttö.

ENA2 IHMINEN VERKOSTOISSA (LOPS2016)
Kurssin aihepiirit käsittelevät vapaa-aikaa, urheilua, kulttuurien välistä kommunikaatiota, 
sosiaalista mediaa, teknologiaa sekä ihmissuhteita ja hyvinvointia.
Kielioppi-osiossa käydään läpi mm. passiivia, pronomineja ja artikkeleita.

ENA3 KULTTUURI-ILMIÖITÄ (LOPS2016)
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri 
tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä 
ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta. 
Kielioppiasioina adjektiivit, adverbit, suora/epäsuora kerronta sekä välimerkit ja isot 
kirjaimet.

ENA4 YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA (LOPS2016)
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista 
toimijuutta englannin kielellä. Kurssilla tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä 
käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan 
yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä 
ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. Kielioppiasioina apuverbit, 
paljoussanat, kansallisuussanat, verbi ja prepositio -ilmauksia, verbi ilman prepositiota 
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-ilmauksia.

ENA5 TIEDE JA TULEVAISUUS (LOPS2016)
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja 
hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan 
jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia 
tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin 
kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri 
tiedon- ja tieteenaloista. Kielioppiasioina relatiivipronominit, lauseenvastikkeet, 
epäsäännölliset yksikkö- ja monikkomuodot, numeraalit, substantiivi ja prepositio 
-ilmauksia, lainasanoja latinasta ja kreikasta.

ENA6 OPISKELU, TYÖ JA TOIMEENTULO (LOPS2016)
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. 
Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai 
työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös 
kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät opiskelijan 
elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.  Kielioppiasioina verbin infinitiivi ja -ing-
muoto, interrogatiivi- ja demonstratiivipronominit, indefiniittipronominit, adjektiivit ja 
prepositioilmaukset..

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

ENA7 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS 
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja 
kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kieliopissa vankennetaan aikamuotojen 
käyttöä.

ENA8 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN 
Kurssilla pyritään kohentamaan puhetaitoja. Keskustellaan aikaisempien kurssien 
aihepiireistä ja ajankohtaisista aikuisopiskelijaa koskettavista asioista. Keskustelun 
pohjaksi voidaan kuunnella tai lukea aiheeseen liittyvää materiaalia. Kurssi kehittää myös 
ylioppilaskokeessa tarvittavaa kuuntelutaitoa ja kartuttaa sanastoa. 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

ENA0 JOHDANTOKURSSI
Kurssin tarkoituksena on vahvistaa perusasteen oppimäärää ja valmentaa lukion 
opintoihin.  Sisällöt määräytyvät kulloinkin havaitun tarpeen mukaan. Arviointi: 
suoritusmerkintä.

ENA9 TUKIKURSSI 
Kurssi on tarkoitettu lisäharjoitusta haluaville, lähinnä 1. vuoden opiskelijoille (ENA 2:n 
jälkeen).  Arviointi: suoritusmerkintä.

ENA10 TUKIKURSSI 
Kurssi on tarkoitettu lisäharjoitusta haluaville, lähinnä 2. vuoden opiskelijoille (ENA 5:n 
jälkeen). Sopii hyvin myös syksyllä kirjoittamaan aikoville.  Arviointi: suoritusmerkintä.
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ENA11 ABIKURSSI
Valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin harjoittelemalla kuullun ymmärtämistä, 
kirjoittamista ja laajentamalla sanastoa. Harjoituksissa käydään läpi YO-kirjoitusten eri 
tehtävätyypit. Hyödynnetään YO-materiaalia sekä muuta abeille tarkoitettua aineistoa.
Arviointi: suoritusmerkintä.

A-OPPIMÄÄRÄ VENÄJÄ

PAKOLLISET KURSSIT

VEA1 KIELI JA MAAILMANI (LOPS2016)
Kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista. Kerrataan sijamuodot ja 
adjektiivien vertailuasteet.

VEA2 IHMINEN VERKOSTOISSA (LOPS2016)
Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
Kielioppina verbien kertaaminen.

VEA3 KULTTUURI-ILMIÖITÄ (LOPS2016)
Syvennetään monilukutaitoa ja eri tekstilajien tuntemusta. Kieliopissa opiskellaan gerundi 
ja partisiippi.

VEA4 YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA
Yhteiskunnan rakenteet, erilaiset yhteisöt, yksilön valinnat ja vaikuttaminen.

VEA5 KULTTUURI
Laaja katsaus kulttuurin eri osa-alueisiin.

VEA6 TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA
Arkipäivän ilmiöt ja huipputeknologiaa, ihminen keksintöjen maailmassa, moderni 
yrittäjyys, mainonta sekä media.

B3-OPPIMÄÄRÄ ESPANJA (lukiossa alkava kieli)

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

EAB31 TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA UUTEEN KIELEEN (LOPS2016)
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, 
hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja perheestä ja 
kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kieliopista opiskellaan mm. 
substantiivien monikko, verbin taivutus preesensissä sekä adjektiivin taivutus. 

EAB32 MATKALLA MAAILMASSA (LOPS2016)
Kurssin harjoitellaan matkustamiseen liittyviä tilanteita sekä erilaisia asioimistilanteita. 
Kieliopista opiskellaan mm. lukusanoja, omistuspronomineja, suorat objektipronominit ja 
eri olla-verbejä.

EAB33 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA (LOPS2016)
Kurssilla käsitellään jokapäiväiseen elämään ja harrasteisiin liittyviä aiheita. Kieliopissa 
perehdytään mm. refleksiiviverbeihin, perfektiin sekä epäsuoran objektin pronomineihin. 
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EAB34 MONENLAISTA ELÄMÄÄ (LOPS2016)
Kurssilla harjoitellaan maantieteellistä sanastoa, asioimaan hotellissa, vertailemaan
asioita, kuvailemaan viikonlopun viettoa ja kertomaan menneessä ajassa. Kieliopissa
paneudutaan suoraan ja epäsuoraan objektiin, adjektiivien vertailuun ja preteritiin.

EAB35 HYVINVOINTI JA HUOLENPITO (LOPS2016)
Kurssilla harjoitellaan lentomatkustamiseen, retkeilyyn ja terveyteen liittyvää sanastoa
sekä opitaan kuvailemaan ihmisiä. Harjaannutaan käyttämään menneen ajan muotoja.
Kieliopissa keskitytään preteritiin, imperfektiin, refleksiivipronomineihin ja
pluskvamperfektiin.

EAB36 KULTTUURI JA MEDIAT (LOPS 2016)
Kurssilla harjoitellaan asioimaan puhelimitse ja keskustelemaan työstä, opiskelusta,
elokuvista sekä tulevaisuudensuunnitelmista. Opitaan myös lisää ruokasanastoa ja
tutustutaan eteläamerikkalaiseen ruokakulttuuriin. Kieliopissa keskitytään subjunktiiviin,
refleksiivipassiiviin ja futuuriin.

EAB37 KULTTUURI 
Kurssilla opiskellaan elokuva- ja teatterisanastoa, keskustellaan tulevaisuudesta ja 
ongelmista sekä laaditaan erilaisia kirjeitä. Tehdään jo vaativampia kuuntelu- ja 
tekstiharjoituksia. Kieliopissa syvennetään subjunktiivin hallintaa ja opiskellaan 
konditionaali.

EAB38 YHTEINEN MAAPALLOMME
Kurssin teemoja ovat mm. ympäristöongelmat, maaseudulla eläminen ja sanomalehdistö. 
Kurssilla tehdään yo-kokeeseen valmentavia harjoituksia.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

EAB311 KERTAUSKURSSI
Kurssilla valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen ja kerrataan espanjan kieliopin keskeiset 
asiat. Kurssilla myös kartutetaan monipuolisesti sanavarastoa. Abikurssi järjestetään 
ainoastaan verkkokurssina.

B3-OPPIMÄÄRÄ VENÄJÄ (lukiossa alkava kieli)

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

VEB31 TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA YHTEISEEN KIELEEN (LOPS2016)
Tutustutaan uuteen kieleen ja kyrillisiin kirjaimiin. Perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä: 
itsestä ja perheestä kertominen sekä arkipäivän yksinkertaiset viestintätilanteet.

VEB32 MATKALLA MAAILMASSA (LOPS2016)
Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa arkipäivän tilanteissa: asumisesta ja ammatista 
kertominen, paikan etsiminen kartalta. Opetellaan verbien taivutus.

VEB33 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA (LOPS2016)
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiireinä mm. 
tien kysyminen ja neuvominen, ostoksilla käynti ja matkustelu.  Kieliopissa liikeverbit.
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VEB34 MONENLAISTA ELÄMÄÄ (LOPS2016)
Kurssin aihepiirit käsittelevät kaupungissa liikkumista, henkilön kuvailua, ravintolassa
tilaamista ja harrastuksista kertomista. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää.
Kieliopissa opitaan preteriti, järjestysluvut, päiväykset ja viimeinen sijamuoto,
instrumentaali.

VEB35 HYVINVOINTI JA HUOLENPITO (LOPS2016)
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustilanteita kuten lipun ostoa, ruokapöytäkulttuuria ja
juhlia. Kieliopissa tutustutaan aspekteihin, kerrataan sijamuodot, opetellaan adjektiivin
taivutus yksikön eri sijoissa ja etuliitteettömät liikeverbit.

VEB36 OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT (LOPS2016)
Kurssilla aiheena on keskustelu suomalaisesta nykykulttuurista, katsaus venäjän
historiaan yksilön ja yhteiskunnan kannalta, päivän kulusta kertominen sekä venäläisten
lomanvietto. Kieliopissa käsitellään datiivin, instrumentaalin, prepositionaalin ja genetiivin
monikko

VEB37 KULTTUURI 
Tutustutaan kohdekielialueiden kulttuuriin. Vahvistetaan yo-kokeessa tarvittavia taitoja.

VEB38 YHTEINEN MAAPALLOMME
Oman ja kohdekielialueiden yhteiskuntien toiminta, maapallon nykytila ja tulevaisuus. 
Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

B3-OPPIMÄÄRÄ SAKSA (lukiossa alkava kieli)

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

SAB31 TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA UUTEEN KIELEEN (LOPS2016)
Kurssilla tutustutaan saksan kielen asemaan maailmassa ja sen suhdetta opiskelijoiden 
aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Aihepiireinä on arkeen liittyvät tilanteet sekä 
opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

SAB32 MATKALLA MAAILMASSA (LOPS2016)
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisissa 
tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa.

SAB33 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA (LOPS2016)
Kurssilla keskitytään vuorovaikutustaitoihin. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskelijoiden 
jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-
ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB34 MONENLAISTA ELÄMÄÄ (LOPS2016)
Teemoina kurssissa on mm. suomalaisista tavoista ja perinteistä kertomista, selviytymistä
neuvottelutilanteissa. Puhutaan myös koulusta ja suunnitellaan kesälomaa.
Kielioppiosioissa kerrataan aikaisemmin omaksuttua sekä opitaan adjektiivin käyttö
predikatiivina, adjektiivin heikko taivutus, komparatiivi, superlatiivi ja lisää konjunktioita.

SAB35 ENNEN JA NYT
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. 
Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää. 
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Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

SAB36 OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT 
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten 
tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista 
ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

SAB37 KULTTUURI 
Tutustutaan kohdekielialueiden kulttuuriin esim. kuvataide, kirjallisuus, musiikki ja elokuva. 
Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita ja vahvistetaan yo-kokeessa tarvittavia 
taitoja.

SAB38 YHTEINEN MAAPALLOMME
Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon 
nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit. Valmistaudutaan 
ylioppilaskirjoituksiin.

MATEMATIIKKA 
PITKÄ MATEMATIIKKA

PAKOLLISET KURSSIT

MAY1 LUVUT JA LUKUJONOT (LOPS2016)
Perehdytään peruslaskutoimituksiin ja prosenttilaskentaan. Tutkitaan lukujonoja, ja 
sovelluksina käsitellään rekursiivinen, aritmeettinen ja geometrinen lukujono summineen.

MAA2 POLYNOMIFUNKTIOT JA –YHTÄLÖT (LOPS2016)
Perehdytään tarkemmin polynomifunktioihin ja -yhtälöihin sekä polynomien 
jaollisuusominaisuuksiin. Erityisesti käsitellään toisen asteen yhtälöitä. Opitaan 
tulkitsemaan ja ratkaisemaan epäyhtälöitä.  

MAA3 GEOMETRIA (LOPS2016)
Harjaannutaan tekemään täsmällisiä havaintoja ja johtopäätöksiä sekä luokittelemaan ja 
perustelemaan kuvioiden ominaisuuksia. Tutkitaan erityisesti kolmiulotteisia kappaleita.  
Harjoitellaan geometrista todistamista.

MAA4 VEKTORIT (LOPS2016)
Vektori-käsite, vektorien perusominaisuudet ja laskutoimitukset. Suorat ja tasot 
avaruudessa.

MAA5 ANALYYTTINEN GEOMETRIA (LOPS2016)
Perehdytään analyyttiseen geometriaan geometristen ja algebrallisten käsitteiden 
yhdistäjänä. Tarkastellaan koordinaatistossa pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja sekä
näiden sovelluksia. Itseisarvoyhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaiseminen.

MAA6 DERIVAATTA (LOPS2016)
Perehdytään funktion raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan käsitteisiin. Opiskellaan 
derivaatan käyttöä polynomifunktioiden ja algebrallisten funktioiden tutkimisessa.

MAA7 TRIGONOMETRISET FUNKTIOT (LOPS2016)
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Kulma ja trigonometriset funktiot ja niiden derivaatta sekä trigonometriset yhtälöt. 
Sovelluksina jaksolliset ilmiöt. 

MAA8 JUURI- JA LOGARITMIFUNKTIOT (LOPS2016)
Laajennetaan tarkasteltavien funktioiden joukkoa transsendenttisilla funktioilla ja tulkitaan 
niiden ominaisuuksia ja käyttöä derivaatan avulla.

MAA9 TRIGONOMETRISET FUNKTIOT JA LUKUJONOT
Kulma ja trigonometriset funktiot ja niiden derivaatta sekä trigonometriset yhtälöt. Tutkitaan
lukujonoja ja sarjoja sekä sovelletaan niitä ongelmien ratkaisuun.

MAA10 INTEGRAALILASKENTA
Perehdytään integraalifunktion ja määrätyn integraalin käsitteisiin.  Sovelluksista 
käsitellään erityisesti pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen integroimalla.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

MAA11 LUKUTEORIA JA LOGIIKKA
Perehdytään lukuteorian peruskäsitteisiin ja kokonaislukujen jaollisuuteen. Totuusarvojen 
käsittely ja matemaattinen todistaminen.

MAA12 NUMEERISIA JA ALGEBRALLISIA MENETELMIÄ
Iterointi yhtälön numeerisessa ratkaisemisessa ja virheanalyysi. Algoritmien käyttö. 
Polynomien jaollisuus.

MAA13 DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN JATKOKURSSI
Syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemusta, 
mm. epäoleelliset integraalit.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

MAA15 KERTAUSKURSSI
Kerrataan lukiomatematiikan pääkohtia.  Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen.

MATEMATIIKKA 
LYHYT OPPIMÄÄRÄ

PAKOLLISET KURSSIT

MAY1 LUVUT JA LUKUJONOT (LOPS2016)
Perehdytään peruslaskutoimituksiin ja prosenttilaskentaan. Tutkitaan lukujonoja, ja 
sovelluksina käsitellään rekursiivinen, aritmeettinen ja geometrinen lukujono summineen.

MAB2 LAUSEKKEET JA YHTÄLÖT (LOPS2016)
Totutaan ilmaisemaan suureiden välisiä riippuvuuksia lausekkeiden avulla, muotoilemaan 
ongelmia yhtälöiksi sekä ratkaisemaan niitä. Kiinnitetään huomiota ratkaisujen 
tulkitsemiseen ja arvioimiseen.

MAB3 GEOMETRIA (LOPS2016)
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Piirretään tasokuvioita ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvia.  Harjoitellaan geometristen 
ongelmien ratkaisemista yhdenmuotoisuuden, trigonometrian ja Pythagoraan lauseen 
avulla.

MAB4 MATEMAATTISIA MALLEJA (LOPS2016)
Tutustutaan reaalimaailman ilmiöiden mallintamiseen tavanomaisimpien funktioiden avulla.
Harjaannutaan soveltamaan lineaarista ja eksponentiaalista mallia sekä käyttämään 
näiden yhteydessä myös polynomi- ja potenssiyhtälöitä ja logaritmia.

MAB5 TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS (LOPS2016)
Opetellaan tilastojen tulkitsemista ja kriittistä analysointia sekä perehdytään 
tilastoaineiston käsittelyn eri vaiheisiin. Toisena aiheena käsitellään 
todennäköisyyslaskennan perusteita, laskulakeja sekä binomi- ja normaalijakaumien 
käyttöä sovelluksissa.

MAB6 TALOUSMATEMATIIKKA (LOPS2016)
Kurssilla opitaan valmiuksia oman talouden suunnitteluun. Harjoitellaan indeksi-, 
kustannus-, rahaliikenne-, laina- ja verotuslaskelmia. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

MAB7 TALOUSMATEMATIIKKA

MAB8 MATEMAATTISIA MALLEJA III
Syvennetään tietoja trigonometrisista funktioista. Vektorit ja niillä peruslaskutoimitukset.
Huom. Tarpeen mukaan kursseilla MAB7 ja MAB8 voidaan käsitellä järjestelmällisesti 
viimeisimpien vuosien lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoitustehtäviä.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

MAB9 KERTAUSKURSSI
Lukion oppimäärän pääkohtien kertaus.  Valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin.

FYSIIKKA

PAKOLLISET KURSSIT

FY1 FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ (LOPS2016)
Tutustutaan fysiikkaan kokeellisena luonnontieteenä. Yleissivistykseen kuuluva kurssi.

FY2 LÄMPÖ (LOPS2016)
Tarkastellaan lämpöenergiaa fysiikan kannalta, ja toisaalta energiaa ja yhteiskuntaa.
Tutustutaan aineen eri olomuotoihin ja niiden muutoksiin.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

FY3 SÄHKÖ (LOPS2016)
Tarkastellaan sähköisiä perusilmiöitä, niiden lainalaisuuksia sekä sähköturvallisuutta. 
Sähköstatiikkaan kuuluva kurssi.
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sähköisiä perusilmiöitä, niiden lainalaisuuksia sekä sähköturvallisuutta.

FY4 VOIMA JA LIIKE (LOPS2016)
Perehdytään liikeoppiin Newtonin lakien pohjalta. Säilymislait.

FY5 JAKSOLLINEN LIIKE JA AALLOT (LOPS2016)
Tutkitaan sekä värähdys- että aaltoliikettä äänen ominaisuuksien ja valon kulun avulla.

FY6 SÄHKÖ
Tarkastellaan sähköisiä perusilmiöitä, niiden lainalaisuuksia sekä sähköturvallisuutta. 
Sähköstatiikkaan kuuluva kurssi.

FY7 SÄHKÖMAGNETISMI
Tutkitaan sähkömagneettisia ilmiöitä virtapiireissä sekä sähköenergian tuottamista, 
siirtämistä ja sähköistä viestintää.

FY8 AINE JA SÄTEILY
Perehdytään modernin fysiikan, kvanttimekaniikan peruskäsitteisiin sekä aineen ja 
energian ekvivalenssiin.

KEMIA

PAKOLLISET KURSSIT

KE1 KEMIAA KAIKKIALLA (LOPS2016)
Lähestytään aineen rakennetta atomaarisesta tulokulmasta. Kemiaa yhteiskunnassa ja 
luonnossa. 

KE2 IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIAA (LOPS2016)
Tarkastellaan orgaanista kemiaa elollisen luonnon tärkeiden alkuaineiden ja yhdisteiden 
avulla. Perehdytään ympäristökemiaan.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

KE3 REAKTIOT JA ENERGIA (LOPS2016)
Kemiallinen reaktio ja sen kvantitatiivinen tulkinta.

KE4 MATERIAALIT JA TEKNOLOGIA (LOPS2016)
Tutustutaan tärkeisiin alkuaineisiin. Sähkökemia.

KE5 REAKTIOT JA TASAPAINO
Perehdytään kemiallisen reaktion kinematiikkaan ja tasapainoon sekä niiden sovelluksiin. 
Tutustutaan kemian teollisuuteen.   

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

KE7 KERTAUSKURSSI                         
Tutustutaan kemian ylioppilaskirjoitustehtäviin.
Materiaalina kemian oppikirjat, taulukkokirja ja verkkomateriaali.
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BIOLOGIA

PAKOLLISET KURSSIT

BI1 ELÄMÄ JA EVOLUUTIO (LOPS2016)
Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. 
Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan 
osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen 
merkityksen ymmärtäminen. 

BI2 SOLU JA PERINNÖLLISYYS (LOPS2016)
Kurssilla tarkastellaan solujen rakennetta ja keskeisiä elintoimintoja.  Perinnöllisyysosassa 
selvitetään perinnöllisyyden lainalaisuuksia.  Keskeistä kurssilla on eliöiden perinnöllinen 
sopeutuminen elinympäristöönsä ja sen muutoksiin.  Biologian 1. kurssi on suoritettava 
ennen 2. kurssia.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

BI3 SOLU JA PERINNÖLLISYYS (LOPS2016)
Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja
toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen
lisääntymistä ja periytymisen perusteita.

BI4 IHMISEN BIOLOGIA 
Perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan sekä perimän muutosten ja ympäristön 
aiheuttamiin vaikutuksiin.
 
BI5 BIOTEKNOLOGIA 
Syvennetään tietoja solusta, geeneistä sekä mikrobeista.  Tutustutaan geeniteknologiaan, 
biotekniikkaan, kasvien ja eläinten jalostukseen sekä geenitekniikan etiikkaan ja 
lainsäädäntöön.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

BI9 KERTAUSKURSSI
Kurssilla valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Arviointi: suoritusmerkintä (S). 

MAANTIEDE

PAKOLLINEN KURSSI

GE1 MAAILMA MUUTOKSESSA (LOPS2016)
Kurssilla perehdytään muuttuvaan maailmaan ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. 
Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan 
globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien 
kannalta. Kurssi käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja 
mahdollisuuksia hillitä, varautua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Keskeisiä 
näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset.

GE2 SININEN PLANEETTA (vanha GE1, uusi GE2) (LOPS2016)
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Tutustutaan aurinkokuntaamme ja etenkin maapalloon, sen rakenteeseen ja 
planetaarisuuteen, maan sisä- ja ulkosyntyisiin tapahtumiin sekä elottoman ja elollisen 
luonnon järjestelmiin unohtamatta ihmisen toiminnan vaikutusta.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

GE3 YHTEINEN MAAILMA (LOPS2016)
Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan
alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja
ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta.

GE4 ALUETUTKIMUS
Tutustutaan kartografian perusteisiin ja maantieteelliseen lähdeaineistoon, 
paikkatietojärjestelmiin sekä niiden sovellusmahdollisuuksiin. Laaditaan pienimuotoinen 
aluetutkimus.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

GE5 KERTAUSKURSSI
Kurssilla valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Arviointi: suoritusmerkintä (S). 

USKONTO

PAKOLLINEN KURSSI

UE1 USKONTO ILMIÖNÄ – KRISTINUSKON, JUUTALAISUUDEN JA ISLAMIN 
JÄLJILLÄ (LOPS2016) 
Tarkastellaan uskontoa kulttuuriin, yhteiskuntaan ja maailmankatsomuksiin vaikuttavana 
tekijänä ja perehdytään Lähi-idän monoteistisiin uskontoihin. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

UE2 MAAILMANLAAJUINEN KRISTINUSKO (LOPS1016)
Paneudutaan kristillisen kirkon syntyyn ja historialliseen kehitykseen. Tarkastellaan kirkon 
leviämistä ja vaikutusta aikansa yhteiskuntaan. Kurssilla tutustutaan eri kirkkokuntien 
tyypillisiin piirteisiin sekä erilaisiin kristinuskon tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin..

UE3 MAAILMAN USKONTOJA JA USKONNOLLISIA LIIKKEITÄ (LOPS2016)
Tutustutaan maailman suuriin uskontoihin: buddhalaisuuteen, hindulaisuuteen, Kiinan ja 
Japanin uskontoihin. Kurssilla tarkastellaan myös varhaiskantaisten uskontojen piirteitä. 
Kurssi parantaa valmiuksia toimia työelämässä ja globalisoituvassa ympäristössä.

UE4 USKONTOJEN MAAILMAT
Tutustutaan maailman suuriin uskontoihin: buddhalaisuuteen, hindulaisuuteen, Kiinan ja 
Japanin uskontoihin, juutalaisuuteen sekä islamiin.

UE5 MIHIN SUOMALAINEN USKOO
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Perehdytään uskonnon ilmenemismuotoihin Suomessa muinaissuomalaisesta uskonnosta
nykypäivän uskonnollisuuteen. Sekä arvioidaan kristinuskon vaikutusta suomalaiseen 
kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

UE7 KERTAUSKURSSI
Kurssilla kerrataan uskonnon kurssien keskeiset sisällöt sekä harjoitellaan esseevastauk-
sen rakentamista. Kurssi on yo-kirjoituksiin valmistava. Arviointi: suoritusmerkintä.

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

PAKOLLINEN KURSSI

ET1 MAAILMANKATSOMUS JA KRIITTINEN AJATTELU (LOPS2016)
Tutustutaan erilaisiin maailmankatsomuksiin ja niiden muotoutumiseen vaikuttaviin 
tekijöihin. Opetellaan erottamaan tieteellinen, ei-tieteellinen ja epätieteellinen 
maailmankuva ja tunnistamaan erilaisten informaatiolähteiden toimintalogiikkaa.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

ET2 IHMINEN, IDENTITEETTI JA HYVÄ ELÄMÄ (LOPS2016)
Perehdytään erilaisiin ihmiskäsityksiin ja -ihanteisiin. Ihmisarvo, ihmisen olemassaolon 
peruskysymykset, identiteetti ja käsitykset hyvästä elämästä ovat keskeisiä teemoja 
kurssilla.

ET3 YKSILÖ JA YHTEISÖ (LOPS2016)
Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä 
vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja 
demokratian toteutumiseen. 

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

FILOSOFIA

PAKOLLINEN KURSSI

FI1 JOHDATUS FILOSOFISEEN AJATTELUUN (LOPS2016)
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Tutustutaan filosofiaan ja sen luonteeseen. Perehdytään oppiaineen peruskysymyksiin 
alkaen niiden syntyhistoriasta tuoden ne nykypäivään. Keskeisinä aiheina ovat todellisuus,
tieto ja argumentaatio.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

FI2 ETIIKKA (LOPS2016)
Perehdytään etiikan peruskäsitteistöön ja teorioihin. Hahmotellaan normatiivisia väitteitä 
sekä hyvän ja oikean argumentointia. Keskeisinä aiheina ovat teoriat hyvästä elämästä, 
yksilön moraalisista ratkaisuista ja ympäristöä koskevat eettiset kysymykset.

FI3 YHTEISKUNTAFILOSOFIA (LOPS2016)
Tutustutaan yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin, suuntauksiin ja teorioihin. 
Perehdytään aiheen historiaan ja sovelletaan sitä nykypäivään. Kurssin keskeisiä aiheita 
ovat yksilön ja yhteiskunnan suhde, oikeudenmukaisuus, valtio ja politiikka.

FI4 YHTEISKUNTAFILOSOFIA
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat oikeudenmukaisuus, yksilön oikeudet ja velvollisuudet, 
yhteiskuntajärjestys, valta sekä omistaminen.  Lisäksi perehdytään poliittiseen filosofiaan.

HISTORIA

PAKOLLISET KURSSIT

HI1 IHMINEN YMPÄRISTÖN JA YHTEISKUNTIEN MUUTOKSESSA (LOPS2016)
Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta 
eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on 
nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. 
Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä 
sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan 
monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.

HI2 ITSENÄISEN SUOMEN HISTORIA (LOPS2016)
Analysoidaan Suomen historian keskeisiä muutoslinjoja autonomian ajalta nykypäivään. 
Tarkastellaan Suomen aseman kehittymistä, yhteiskunnan muutosta sekä erilaisten 
murros- ja kriisiaikojen vaikutuksia. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

HI3 KANSAINVÄLISET SUHTEET (LOPS2016)
Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 
1800-luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä 
taloudellisen, aatteellisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä 
tarkastelunäkökulmia ovat demokratia vastakohtanaan diktatuuri.

HI4 IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA KULTTUURI
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Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta 
kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta alkaen.

HI5 SUOMEN VAIHEET ESIHISTORIASTA AUTONOMIAN AIKAAN
Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä 
suomalaista kulttuuriperintöä. Kurssi sisältää Savonlinnan seudun historiaa osana Ruotsi-
Suomen vaiheita. Kurssilla tarkastellaan mm. Olavinlinnan vaiheita ja merkitystä.

HI6 KULTTUURIEN KOHTAAMINEN
Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja 
nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään 
kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta. 

YHTEISKUNTAOPPI

PAKOLLINEN KURSSI

YH1 SUOMALAINEN YHTEISKUNTA (LOPS2016)
Kurssilla perehdytään valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin sekä niissä 
osallistumiseen aktiivisesti osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Suomalaista yhteiskuntaa 
analysoidaan valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteitä ja teorioita käyttäen.

YH2 TALOUSTIETO (LOPS2016)
Kurssi pohjautuu taloustieteisiin. Se pyrkii harjaannuttamaan talouden 
toimintaperiaatteiden ja ajankohtaisen talouspoliittisen keskustelun ymmärtämiseen. 
Kurssilla käsitellään sekä mikro- että makrotalouden ilmiöitä kansalaisten, yritysten ja 
valtion näkökulmasta. Talouden ja politiikan sekä talouden ja ympäristön suhdetta 
tarkastellaan kurssilla.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

YH3 SUOMI, EUROOPPA JA MUU MAAILMA (LOPS2016)
Kurssilla perehdytään Euroopan unionin toimintaan ja Euroopan integraatioon 
globalisoituvassa ja digitalisoituvassa maailmassa. Kurssi harjaannuttaa ajankohtaisten 
ilmiöiden seuraamiseen tiedotusvälineiden kautta. Kurssi antaa opiskelijalle tietoa 
kansalaisen toimintamahdollisuuksista sekä kannustaa osallistumaan sekä toimintaan että 
keskusteluun.

YH4 EUROOPPALAISUUS JA EUROOPAN UNIONI
Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen 
asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen 
Euroopan unionista käytävään keskusteluun.

PSYKOLOGIA

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT



25

PS1 PSYYKKINEN TOIMINTA JA OPPIMINEN (LOPS2016)
Tutustutaan psykologiaan tieteenä.  Keskeisiä sisältöjä ovat psyykkisen toiminnan luonne, 
oppimisen psykologian perusteet ja sovellukset.  Opiskelijat perehtyvät johonkin 
valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, 
syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai rakkaus.

PS2 KEHITTYVÄ IHMINEN (LOPS 2016)
Perehdytään yksilön psyykkiseen kehityksen elämän eri vaiheissa. Tutustutaan 
kehityspsykologian keskeisiin teorioihin ja tutkimusmenetelmiin sekä kehitykseen 
vaikuttaviin tekijöihin. Kurssilla arvioidaan kehityspsykologista tietoa ja opiskelija 
harjaantuu soveltamaan sitä itsenä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen.

PS3 TIETOA KÄSITTELEVÄ IHMINEN (LOPS2016)
Tarkastellaan ihmisen kognitiivisten perusprosessien, esim. tarkkaavaisuus, havaitseminen
ja muisti, toimintaperiaatteita sekä niiden yhteyttä vireystilaan ja hermoston toimintaan.  
Tarkasteltavana ovat myös kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden 
kuntoutus.  Tutustutaan myös kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimukseen.

PS4 MOTIVAATIO, TUNTEET JA ÄLYKÄS TOIMINTA
Tutustutaan motivaation ja emootioiden perusteorioihin sekä aihetta koskevaan 
tutkimukseen ja sovelluksiin.  Tarkastellaan myös taitavan ajattelun, älykkyyden ja 
luovuuden edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia.

PS5 PERSOONALLISUUS JA MIELENTERVEYS
Tarkastelun kohteena on persoonallisuuden käsite ja tutkimus, niiden erilaiset 
lähestymistavat sekä mielenterveys ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja toisaalta 
psyykkiset sairaudet ja niiden hoito.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

PS7 KERTAUSKURSSI
Kurssilla kerrataan psykologian keskeiset sisällöt sekä harjoitellaan esseevastauksen ra-
kentamista. Kurssi on psykologian yo-kirjoituksiin valmistava. Arviointi: suoritusmerkintä.

LIIKUNTA

PAKOLLINEN KURSSI (vain18-v. ja syksyllä 2016 aloittaneet)

LI1 ENERGIAA LIIKUNNASTA (LOPS2016)
Syvennetään perusopetuksessa opittuja taitoja ja tietoja sekä annetaan mahdollisuus 
tutustua uusiin lajeihin.

TERVEYSTIETO 

PAKOLLINEN KURSSI (vain18-v. ja syksyllä 2016 aloittaneet)
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TE1 TERVEYDEN PERUSTEET (LOPS2016)
Kurssilla syvennetään aiemmin opittuja terveystietoja. Kurssin tavoitteena on oppia 
tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, 
lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on 
myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen sekä mielenterveyden 
suojaaminen.

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

TE2 TERVEYS JA ARKIELÄMÄ
kurssilla syvennytään tarkemmin terveyden ja sairauden kiinnostaviin kysymyksiin. 
Kurssilla pohditaan terveyskäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä yksilön ja 
yhteiskunnan näkökulmasta.

TE3 TERVEYS JA TUTKIMUS 
Terveyteen ja sairauksiin liittyviä tekijöitä ja niihin vaikutusmahdollisuuksia tarkastellaan
tutkimuksen, terveydenhuollon ammattikäytäntöjen, palvelujen käytön sekä historiallisen ja
yhteiskunnallisen kehityksen näkökulmasta.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

TE4 KERTAUSKURSSI
Terveystiedon abikurssi on oppiainerajat ylittävä ylioppilaskirjoitusten terveystiedon 
ainereaaliin valmentava kurssi. Kurssilla perehdytään mm. biologian, psykologian ja 
yhteiskuntaopin avulla terveyteen ja siihen liittyviin teemoihin. 
Arviointi: suoritusmerkintä (S) tai numeroin arvosteltava loppukoe jos kurssia käytetään 
päättötodistuksen arvosanan korottamiseen.

MUSIIKKI

PAKOLLINEN KURSSI (vain18-v. ja syksyllä 2016 aloittaneet)

MU1 MUSIIKKI JA MINÄ (LOPS2016)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. 
Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää 
omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja 
kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Hän saa tilaisuuksia taiteellisen ajattelun ja ilmaisutaitojen 
kehittämiseen.  Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin 
merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan 
opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija oppii 
tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

MU2 MONIÄÄNINEN SUOMI (LOPS2016)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja että hänen
kulttuurinen identiteettinsä vahvistuu. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä 
musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään kulttuurien 
taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa otetaan myös 
huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia 
musiikkimaailmaa. Musisoinnissa kiinnitetään huomiota taiteellisen ilmaisun sekä 
kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. 
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KUVATAIDE 

PAKOLLINEN KURSSI (vain18-v. ja syksyllä 2016 aloittaneet)

KU1 KUVAT JA KULTTUURIT (LOPS2016)
Kurssilla opiskelija tutkii kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin sisältöjä, ilmiöitä, 
prosesseja ja toimintatapoja, käyttää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoja 
kuvailmaisussaan ja tekee omakohtaisia ratkaisuja, tarkastelee omia ja muiden 
kuvakulttuureja sekä taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä, 
tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan 
näkökulmista sekä tarkastelee erilaisia kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista 
kuvatulkinnan menetelmiä käyttäen.

KU2 MUOTOILLUT JA RAKENNETUT YMPÄRISTÖT (LOPS2016)
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat ympäristön kuvakulttuurit identiteettien rakentajina ja 
kulttuuriperinnön uudistajina, luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen, 
palvelut, mediaympäristöt ja virtuaalimaailmat kuvallisen tuottamisen lähtökohtana, 
ympäristön suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot, ympäristön kuvakulttuurien 
tulkinnan keinot sekä luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt.

KOULUKOHTAINEN KURSSI

OR1 LUKIO-OPINTOIHIN ORIENTOITUMINEN
Opiskelutaidot lukion vaatimuksia vastaaviksi. Tietotekniikan käyttö monipuolisesti 
opiskelun tukena.

PERUSKOULUKURSSIT

Aikuisten perusopetuksen opinto-ohjelma laaditaan yksilöllisesti. Englannin ja ruotsin 
opetus alkaa perusteista. Näiden aineiden opetus on ajoitettu kahdelle vuodelle. Muut 
peruskouluaineet voi suorittaa yhdessä vuodessa.  Opinnoissa luetaan hyväksi aiemmat 
opinnot mm. kansakoulu- ja ammatilliset opinnot. Oppiaineet ks. sivu 2.
Ennen varsinaisia peruskouluopintoja on mahdollisuus opiskella perusopetuksen 
alkuvaihetta (vuosiluokat 1 – 6).  Tämä koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti 
maahanmuuttajaopiskelijoille. Opetus painottuu suomen kielen taitojen kehittämiseen. 
Opintojen laajuus päätetään kunkin opiskelijan kohdalla erikseen hänen tarpeidensa 
edellyttämällä tavalla.

Kurssien arviointi

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin (4-10).  Muut kurssit 
arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) tai hylätty (H). Kokeesta pois jääminen ilman pätevää 
syytä tulkitaan hylätyksi suoritukseksi.

O-merkintä

Jos opiskelija ei ole osallistunut kurssin kokeeseen, kurssi arvioidaan O-merkinnällä.
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Jos kurssin suoritukset jäävät joiltain osin vajaaksi tai jokin osasuoritus puuttuu, kurssi ar-
vioidaan ensin O-merkinnällä. 

Kun opiskelija on täydentänyt suoritustaan, opettaja arvioi kurssin uudestaan, ja muuttaa 
O-merkinnän arvosanaksi. 

K-merkintä

Jos opiskelija ei ole ollut läsnä eikä ole ottanut mitään yhteyttä opettajaan kurssin 5. ope-
tuskertaan mennessä, kurssi katsotaan keskeytyneeksi (K-merkintä). 

Valitusoikeus ks. Lukioasetus 810/1998, muutettu valtioneuvoston asetuksella 561/2003,13 § 1 mom. ja Lukioasetus 
810/1998, muutettu valtioneuvoston asetuksella 561/2003, 13 § 2 mom.

Kurssin uusiminen

Sekä hylätyn että hyväksytyn kurssin saa uusia kerran seuraamatta opetusta.  Kurssin 
arvioinniksi tulee kyseisistä suorituksista parempi.  

Hyväksi lukeminen

Opiskelija voi lukea hyväkseen muussa oppilaitoksessa suoritetut opinnot, mikäli ne 
tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään ovat lukion opetussuunnitelman mukaisia. 

KURSSIKOKEIDEN JA YLIOPPILASTUTKINNON TEKEMINEN SÄHKÖISTYY

Ylioppilastutkinnon tekeminen sähköistyy vaiheittain syksystä 2016 alkaen. Tällöin 
ensimmäiset yo-kokeet tehdään tietokoneella, aikataulu. 

Aikuislukiossa tarvitset oman henkilökohtaisen tietokoneen, sillä:
- tietokonetta käytetään yhä enemmän opetuksessa ja kokeiden tekemisessä
- myös lähiopiskelijat voivat hyödyntää Moodle -verkkokursseja
- sähköisen ylioppilaskokeen voi tehdä vain kannettavalla tietokoneella.

Ainakin uudehkoissa tietokoneissa on riittävät ominaisuudet ja ohjelmistot.

Suositellaan osallistumista OR1-kurssille, joka järjestetään syksyisin ensimmäisessä 
jaksossa. 
Kurssilla tutustutaan mm. sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Neuvoja ja vinkkejä saa udella Matti Korhoselta 
matti.korhonen@savonlinna.fi

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/06/01/sahkoisen-yo-kokeiden-aikataulu
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PÄÄTTÖTODISTUKSEN ARVOSANOJEN KOROTTAMINEN

Peruskoulu

Oppiaine                                                    kurssit                                                                                           
Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1
A-kieli EN 7-8 (=ENA0) 
B1-kieli RU 5-6 (=RUB0)
Matematiikka MAY1
Uskonto/elämänkatsomustieto UE1/ET1
Historia ja yhteiskuntaoppi 1 lukion historian kursseista ja yhteiskuntaoppi
Fysiikka FY1
Kemia KE1
Biologia bi3
Maantieto                                                   GE1                                                                                               

Lukio

Oppiaine                                                    kurssit                                                                                           
Äidinkieli ja kirjallisuus kaksi väliltä 2-5
A1-kieli EN ENA4 tai ENA5 sekä ENA6
B1-kieli RU RUB3 tai RUB4 sekä RUB5 
Matematiikka:    lyhyt MAB2 ja MAB3

           pitkä kolme väliltä 5-10
Uskonto /elämänkatsomustieto vähintään puolet suoritetuista
Historia ja yhteiskuntaoppi -”-
Filosofia -”-
Fysiikka -”-
Kemia -”-
Biologia -”-
Maantiede -”-
B3-kieli -”- 
Psykologia -”-
Terveystieto                                                -”-                                                                                                  

AIKUISLUKIO PALVELEE

Kanslia

yhteystiedot

Tiedottaminen

Aikuislukion tiedotuskanavia ovat: 

Aikuislukion kotisivut
Opiskelijoiden ilmoitustaulu aikuislukion toimiston vieressä
Jos jokin asia on epäselvä, kannattaa aina kysyä rehtorilta, opinto-ohjaajalta, koulusihtee-
riltä tai opettajalta.

http://edu.savonlinnaseutu.fi/aikuislukio/
http://edu.savonlinnaseutu.fi/aikuislukio/yhteystiedot/hallinto/
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Opinto-ohjaus

Aikuislukion opinto-ohjauksesta vastaa pääasiassa lehtori Matti Korhonen, joka on 
tavattavissa kansliassa lukujärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. 

Myös apulaisrehtori ohjaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa. 

Aineenopettajat ja henkilökunta osallistuvat kaikkien aikuislukion opiskelijoiden neuvon-
taan ja ohjaukseen.

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Opinto-ohjaaja tekee alle 18-vuotiaan opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa kanssa 
opintojen alkuvaiheen suunnitelman.

Opinto-ohjaaja seuraa opintojen etenemistä, tukee opiskelua ja on tarvittaessa yhteydessä
nuoren opiskelijan huoltajaan.

Ohjaajan ja huoltajien kesken voidaan järjestää yhteistapaamisia, ns. vanhempainiltoja. 
Lähtökohtana on, että nuori oppii itsenäiseen, aikuislukiolle ominaiseen vastuulliseen opis-
keluun.

Opinto-ohjaukseen varataan aika aikuislukion kansliasta puh. (044) 471 4596 tai opiskelija 
voi sopia ajan suoraan opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa.

Opiskelijan erityinen tukeminen

Jos oppimisvaikeuksia ilmenee, opiskelija keskustelee asiasta rehtorin, opinto-ohjaajan tai 
aineenopettajan kanssa. 

Vaihtoehtoisia suoritustapoja voivat olla korvaavat kirjalliset suoritukset, itsenäinen opiske-
lu tai mahdollisuus suorittaa kurssin koe myöhemmin.

Jos opiskelija tarvitsee lisäaikaa kokeen tekemiseen, siitä on sovittava aineen opettajan 
kanssa erikseen.

Kokeen tekemiseen voidaan järjestää erillinen tila esimerkiksi sairauden perusteella.

Erillistä tilaa voi tarvita, jos opiskelijalla on keskittymisvaikeus, paniikkihäiriö tms. vaiva, 
joka häiritsee kokeen tekemistä samassa tilassa kuin muut opiskelijat.

Erillisen tilan järjestämisestä neuvotellaan aina rehtorin kanssa.
Rehtori tekee tarvittaessa päätöksen erityisjärjestelyistä.

Opiskelija voi olla erityisen tuen tarpeessa opintojensa aikana, jos esimerkiksi oppimisvai-
keuksien syynä on luku- ja kirjoittamishäiriö. Erityisen tuen tarve voi olla myös ongelmissa,
jotka liittyvät mielenterveyteen tai vaikeaan elämäntilanteeseen.

Opettaja ja/tai opinto-ohjaaja antavat ohjeita ja erilaisia vaihtoehtoja tuntityöskentelyyn, 
muistiinpanojen tekemiseen, oppikirjan työstämiseen, harjoitusten tekemiseen ja kokeisiin 
valmistautumiseen.
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Terveydenhoito

yhteystiedot

Kirjasto 

Kirjastosta voi lainata kirjoja ja siellä voi opiskella, lukea lehtiä ja käyttää tietokonetta.

SAVONLINNAN AIKUISLUKION OPPIKIRJAT 2017 – 2018

ÄIDINKIELI JA IRJALLISUUS
Haapala ym. SÄRMÄ Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) kurssit 1-6,9
SÄRMÄ Kielenhuolto kurssit 1-4
SÄRMÄ Kurssivihko 4 kurssi 4

SUOMI TOISENA KIELENÄ
Eloranta, Lehtosaari: Kipinä 1-2 uusin painos kurssit 1-2
Eloranta-Lehtosaari: Kipinä 3-4 uusin painos kurssit 3-4
Eloranta-Lehtosaari: Kipinä 5-6 uusin painos kurssit 5-6

ENGLANTI (A-kieli)
Lindholm-Nuutila-Suonio: Pre-fix, WSOY kurssi 0
Daffue-Karsten,Davies,Kae,Myller ym.: On Track     Sanoma Pro kurssit 1-6
Elovaara-Ikonen-Myles ym. ProFiles, WSOY kurssit 7-8
Silk-Mäki Abi Englanti (otava) kurssi 11

RUOTSI (B1-kieli)
Jukarainen-Harkoma ym. Framsteg kurssi 0
Appel, Fagerholm, Johansson, Määttä ym. Precis,Sanoma Pro kurssit 1-5
Bulut-Kajander-Laurén ym. Magnet, WSOY kurssit 6-7
Kaunisto-Paasinen ym. Grammatik galleri Kurssi 8

MATEMATIIKKA (lyhyt)
Ekonen-Hassinen ym. YHTEINEN TEKIJÄ,Sanoma Pro kurssi 1

Ekonen-Hassinen ym. TEKIJÄ, Sanoma Pro kurssit 2-6

MATEMATIIKKA (pitkä)
Ekonen-Hassinen ym. YHTEINEN TEKIJÄ, Sanoma Pro kurssi 1
Heiskanen-Kaakinen ym. TEKIJÄ, Sanoma Pro kurssit 2-8
Kangasaho-Mäkinen-Oikkonen ym.
Pitkä matematiikka 5-10, WSOY (kukin kirja omana kurssinaan) kurssit 9-10

KEMIA
Koskinen-Koskinen LUKION KEMIA, Sanoma Pro kurssit 1-4
Kalkku ym. Kide 5, OTAVA kurssi 5

FYSIIKKA
Lehto-Maalampi ym. FYSIIKKA, Sanoma Pro kurssit 1-5
Hatakka-Saari-Sirviö ym. Physica, WSOY kurssit 7-8

HISTORIA (syksyllä 2016 tai myöhemmin aloittavat)
Tabletkoulun sähköinen aineisto – Ihminen, kulttuuri ja yhteiskunta. kurssi 1
Tabletkoulun sähköinen aineisto – Itsenäisen Suomen historia. kurssi 2
Tabletkoulun sähköinen aineisto – Kansainväliset suhteet. kurssi 3
Tabletkoulun sähköinen aineisto – Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys kurssi 4
Tabletkoulun sähköinen aineisto – Ruotsin itämaasta Suomeksi. kurssi 5

http://edu.savonlinnaseutu.fi/aikuislukio/yhteystiedot/terveydenhoito/
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Tabletkoulun sähköinen aineisto – Maailman kulttuurit kohtaavat. kurssi 6

HISTORIA (ennen syksyä 2016 aloittaneet)
Heikkonen ym., WSOY
Muutosten maailma 2 Eurooppalainen ihminen kurssi 1
Muutosten maailma 3 Kansainväliset suhteet kurssi 2
Muutosten maailma 4 Suomen historian käännekohtia kurssi 3
Muutosten maailma 1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri kurssi 4
Muutosten maailma 5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan kurssi 5
Argos, kulttuurit kohtaavat kurssi 6

YHTEISKUNTAOPPI (syksyllä 2016 tai myöhemmin aloittavat)
Tabletkoulun sähköinen aineisto – Suomalainen yhteiskunta. kurssi 1
Tabletkoulun sähköinen aineisto – Taloustieto. kurssi 2
Tabletkoulun sähköinen aineisto – Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma. kurssi 3
Tabletkoulun sähköinen aineisto – Kansalaisen lakitieto. kurssi 4

YHTEISKUNTAOPPI (ennen syksyä 2016 aloittaneet)
Arola ym.: Kansalainen ja yhteiskunta, EDITA kurssi 1
Kansalainen ja talous, EDITA kurssi 2
Jokaisen oikeustieto, WSOY kurssi 3
Kansalainen ja Eurooppa, EDITA kurssi 4

FILOSOFIA (ennen syksyä 2016 aloittaneet)
Airaksinen-Lampi: 
FI Lukion filosofia 1,  OTAVA kurssi 1
FI Lukion filosofia 2, Etiikka, OTAVA kurssi 2
FI Lukion filosofia 3, Tieto, tiede ja todellisuus, OTAVA kurssi 3

FILOSOFIA (syksyllä 2016 tai myöhemmin aloittavat)
Tabletkoulun sähköinen aineisto (Filosofian alkeet, Etiikka, Yhteiskuntafilosofia) kurssit 1-3

PSYKOLOGIA
Degerman-Holm: MOTIIVI Psyykkinen toiminta ja oppiminen Sanoma Pro kurssi 1
MOTIIVI 2-5 Sanoma Pro kurssit 2-5

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ennen syksyä 2016 aloittaneet)
Vihmanen-Airaksinen ym. Hyvä elämä, EDITA kurssi 1
Vihmanen-Kuusela ym. Ihminen totuuden etsijänä, EDITA kurssi 2
Vihmanen-Airaksinen ym. Hyvä yhteiskunta, EDITA kurssi 3

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (syksyllä 2016 tai myöhemmin aloittavat)
Tabletkoulun sähköinen aineisto (Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu, ihminen,
identiteetti ja hyvä elämä, Yksilö ja yhteisö)

kurssit 1-3

USKONTO (ennen syksyä 2016 aloittaneet)
Hanki-Könni-Nyyssönen: VERSO Uskonnon juurilla kurssi 1
Uskonnon matkakirja, KIRJAPAJA
Huhta ym. Kirkon, kulttuurin ja uskonnon jäljillä kurssi 2
Nurminen ym. Hyvää etsimässä kurssi 3
Arola ym. Uskonnot tänään kurssi 4
Ketola ym. Suomalaisen uskonnon arki kurssi 5

USKONTO(syksyllä 2016 tai myöhemmin aloittavat)
Tabletkoulun sähköinen aineisto (Uskonto ilmiönä-kristinuskon, juutalaisuuden ja 
islamin jäljillä)

kurssit 1-3

TERVEYSTIETO
Lipponen, Mäkelä, Sihvola, Laatikainen. TARMO, Terveyden perusteet, Otava kurssi 1
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Kannas- Eskola-Räsänen-Mustajoki: VIRTAA, Nuoret, terveys ja arkielämä. 
ATENA

kurssi 2

Kannas- Eskola-Räsänen-Mustajoki: VIRTAA, Terveys ja tutkimus, ATENA kurssi 3
Kannas- Eskola-Räsänen-Mustajoki: VIRTAA, Kertauskirja, ATENA kurssi 4

ESPANJA (B3-kieli)
Kosonen-Laine ym. Accion! Espanjan tekstikirja 1 ja harjoituskirja 1 Sanoma Pro kurssit 1-3
Kosonen-Laine ym. Accion! Espanjan tekstikirja 2 ja harjoituskirja 2 Sanoma Pro kurssit 4-6
Kautto-Laine-Lehmusaari: Entre Amigos, espanjan tekstikirja ja Entre Amigos, 
espanjan harjoituskirja  WSOY

kurssit 7-8

SAKSA (B3-kieli)  
Haapala,Hatakka,Kervinen ym. Plan D  Sanoma Pro kurssi 1-2
Haapala,Hatakka,Kervinen ym. Plan D  Sanoma Pro kurssi 3
Dahlmann-Halsti ym: Gute Idee 2   WSOY kurssi 4
Dahlmann-Halsti ym: Gute Idee 3   WSOY kurssi 5
Dahlmann-Halsti ym: Gute Idee 4    WSOY kurssi 6
Dahlmann-Halsti ym: Gute Idee 5-6  WSOY kurssit 7-8

VENÄJÄ (B3-kieli)
Jegorenkov-Piispanen-Väisänen : Mozhno1 teksti- ja harjoituskirja      OTAVA kurssit 1-4
Jegorenkov-Piispanen: Mozhno 2 teksti- ja harjoituskirja     OTAVA                          kurssit 4/5-8

VENÄJÄ (A-kieli)
Jegorenkov, Väisänen, Dmitrieva Ekstrim: 1 teksti- ja harjoituskirja      kurssit 1-3
Dmitrieva, Huttunen, Joegoirenkov, Väisänen Ekstrim 2 teksti- ja harjoituskirja       kurssit 4-6
Dmitrieva, Joegoirenkov, Piispanen Ekstrim 3 teksti- ja harjoituskirja                       kurssit 7-8

BIOLOGIA (ennen syksyä 2016 aloittaneet)
Kokkonen-Nowak ym. Lukion biologia  OTAVA

BIOLOGIA

Idänpirtti-Suutarinen ym. Koralli 1, Elämä ja evoluutio      OTAVA kurssi 1
Idänpirtti-Suutarinen ym. Koralli 2, Ekologia ja ympäristö OTAVA kurssi 2
Idänpirtti-Suutarinen ym. Koralli 3, Solu ja perinnöllisyys  OTAVA kurssi 3
Idänpirtti-Suutarinen ym. Koralli 3, Solu ja perinnöllisyys  OTAVA kurssi 4

MAANTIEDE
Brander-Hiekka-Paarlahti-Ruth ym. Manner 1, Maailma muutoksessa kurssi 1
Brander-Hiekka ym. MANNER, lukion  maantiede,  OTAVA
Yhteinen maailma kurssi 2
Kakko ym. Lukion maantiede, OTAVA
Riskien maailma kurssi 3

Aluetutkimus kurssi 4


