OPPIAINEET
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä
Perusopetus
Pakolliset kurssit
1. Äidinkielen ja kirjallisuuden perusteita (äi1)
2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (äi2)
3. Tekstien erittelyä ja tulkintaa (äi3)
4. Suomen kielen ja kirjallisuuden ominaispiirteitä (äi4)
Valinnainen kurssi
5. Puheviestintä (äi5)

Lukiokoulutus
Opetuksen tavoitteet
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• syventää tietojaan kielestä, kirjallisuudesta ja viestinnästä ja osaa hyödyntää niihin
liittyviä käsitteitä
• syventää ja monipuolistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan niin, että hän pystyy
tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen vuorovaikutukseen
• oppii käyttämään kieltä entistä tarkoituksenmukaisemmin sekä puheessa että
kirjoituksessa
• oppii analysoimaan tekstin ja kontekstin suhdetta
• syventää tekstitaitojaan siten, että hän osaa eritellä, tulkita, arvioida, hyödyntää ja
tuottaa erilaisia tekstejä entistä tietoisempana niiden tavoitteista ja konteksteista
• oppii arvioimaan tekstin ilmaisua, esimerkiksi retorisia keinoja ja argumentaatiota,
sekä soveltamaan tietojaan tekstien vastaanottamiseen ja tuottamiseen
• syventää kirjallisuuden tuntemustaan ja kehittää siten ajatteluaan, laajentaa
kirjallista yleissivistystään, mielikuvitustaan ja eläytymiskykyään ja rakentaa
maailmankuvaansa
• hallitsee kirjoitetun kielen normit ja ymmärtää yhteisen kirjakielen tarpeellisuuden
• osaa valikoida ja kriittisesti arvioida erilaisia tietolähteitä, tiedon luotettavuutta,
käyttökelpoisuutta ja tarkoitusperiä; osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa
oppiaineen opiskelussa
• nauttii kulttuurista ja arvostaa sen monipuolisuutta.
Pakolliset kurssit
1. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI1)
• tekstuaaliset keinot, esimerkiksi lausetyypit ja -rakenteet, sanavalinnat, kielen
kuvallisuus; jaksotus, viittaussuhteet, kytkökset; fokusointi, aiheen rajaus ja
näkökulman valinta
• informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, havainnollinen
esittäminen ja arviointi

• kirjoittaminen prosessina: tarkoituksenmukaisen aineksen haku, kriittinen
valikointi ja siihen viittaaminen ja sen hyödyntäminen omassa tekstissä sekä
tekstin ja sen kieliasun hiominen erityisesti rakenteen ja tekstin eheyden kannalta
2. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI2)
• kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa tulkinnan kannalta perusteltua käsitteistöä ja
lähestymistapaa hyödyntäen
• proosa kirjallisuudenlajina: kerrontateknisiä keinoja, esimerkiksi kertoja,
näkökulma, aihe, henkilö, aika, miljöö, teema, motiivi
• lyriikka kirjallisuudenlajina: käsitteinä esimerkiksi runon puhuja, säe, säkeistö,
rytmi, mitallisuus, toisto, kielen kuvallisuus
• draama kirjallisuudenlajina
• novellien, runojen ja draaman erittelyä
• kirjallisuuden keinojen käyttöä omissa teksteissä
3. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI3)
• suora ja epäsuora vaikuttaminen: esimerkiksi suostuttelu, ohjailu, manipulointi;
mainonta, propaganda; ironia, satiiri, parodia
• vaikuttamaan pyrkivien tekstien lajeja, graafisia ja sähköisiä tekstejä: mielipide,
kolumni, pakina, arvostelu, pääkirjoitus, kommentti, mainos
• argumentointitavat ja retoriset keinot
• kantaa ottavia puheenvuoroja, keskusteluja ja väittelyitä
• tietoisesti vaikuttamaan pyrkivää kirjallisuutta ja muita kantaa ottavia tekstejä
• tekstien ideologisuus, lähdekritiikki ja mediakritiikki
• viestijän vastuu; mediavalinnat ja verkkoetiikka
4. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI4)
• eri aikakausia ja tyylejä edustavia kaunokirjallisia ja muita tekstejä erityisesti
kulttuurisen kontekstin näkökulmasta
• tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman
ilmentäjinä sekä oman aikansa että nykyajan kontekstissa
• tyylin aineksien, kuten sananvalinnan, sävyn, kielen kuvallisuuden, rytmin ja
lauserakenteen vaikutus tekstiin
• oppiaineen sisältöihin liittyvästä aiheesta, itse valitusta näkökulmasta laadittu
pohdiskeleva teksti
• oman tyylin hiontaa ja huoltoa
5. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI5)
• teksti suullisessa ja kirjallisessa traditiossa: kansanrunoudesta kirjallisuuteen,
kirjoitetusta kulttuurista nykyviestintään
• suomen kielen muotoutuminen ja muuttuminen kansainvälisessä ympäristössä;
kielenohjailun periaatteet opiskelijan kielenkäytön näkökulmasta
• kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa
• suomalaista kaunokirjallisuutta aika- ja kulttuurikontekstissaan, keskeisiä teoksia
ja teemoja
• kirjallisia ja suullisia tuotoksia kurssin teemoihin liittyvistä aiheista
Syventävät kurssit
6. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI6)
Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita:
• tekstityypit ja tekstilajit

• tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet
• tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely,
muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja ulkoasun viimeistely
• kielenhuoltoa
7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7)
• vuorovaikutustilanteiden osatekijät ja ominaispiirteet
• kielellinen ja nonverbaalinen viestintä
• esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet
ja menettelytavat
• esiintymisjännityksen lieventäminen
• esiintymis- ja ryhmäviestintätaitojen harjoittelua erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa
• puheviestinnän kulttuurisia piirteitä ja suomalaista puhekulttuuria
8. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI8)
• tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä kuten tavoite,
vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi
• viestintätilanteen ja -välineen vaikutus tekstiin
• tekstikäsityksen syventäminen, esimerkiksi puhutut ja kirjoitetut tekstit,
mediatekstit, sähköiset ja graafiset tekstit, asia- ja kaunokirjalliset tekstit sekä
julkiset ja yksityiset tekstit
• erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia ja harjoittelua: ymmärrettävyys,
havainnollisuus ja eheys
• tekstien referointi ja kommentointi
• omien viestintätietojen, -taitojen, -asenteiden ja -motivaation arviointi lukioopiskelun
näkökulmasta
• vuorovaikutustaidot ryhmässä
9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9)
• nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä
• suullisia ja kirjallisia puheenvuoroja ajankohtaisista kieltä ja kulttuuria
käsittelevistä aiheista
• mediatekstien ajankohtaisaiheiden, ilmaisukeinojen ja vaikutusten tarkastelua
• osallistumista lukija- ja kirjoittajayhteisöön

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
Perusopetus
Pakolliset ja valinnaiset kurssit
1. Suomen kielen perusteiden varmentaminen (s21)
2. Luonto ja vapaa-aika, tekniikka ja ympäristö (s22)
3. Suomen työelämän ja julkisen elämän käytänteitä (s23)
4. Suomalainen kulttuuri ja yhteiskuntaelämä (s24)
5. Kielen taitoa ja taidetta (s25)

Lukiokoulutus
Opetuksen tavoitteet
Suomi toisena kielenä -opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija

• osaa ja rohkenee ilmaista itseään ymmärrettävästi erilaisissa arkielämän ja
opiskelun viestintätilanteissa
• hallitsee suomen kielen perusrakenteet kielen eri tasoilla (fonologiasta syntaksiin)
sekä oikeinkirjoituksen perusasiat ja tulee entistä tietoisemmaksi suomen kielen
erityispiirteistä omaan kieleensä tai muihin kieliin verraten
• kykenee hyödyntämään erilaisia tekstejä, hänen kokemuksensa tekstilajeista
laajenevat ja hän oppii tietoyhteiskunnassa tarvittavaa kriittistä tulkinta- ja
arviointitaitoa
• parantaa taitoaan etsiä, valita, muokata ja välittää tietoa erilaisista lähteistä
• tottuu työskennellessään käyttämään sanakirjoja ja kielenoppaita
• perehtyy yhdessä muiden aineiden opiskelun kanssa suomalaiseen yhteiskuntaan,
kulttuuriin ja kirjallisuuteen, jolloin hän tutustuu joihinkin suomalaisiin
kirjailijoihin ja heidän teoksiinsa
• havaitsee kielen vaihtelun puhujan, tilanteen ja alueen mukaan, ja hänen tietonsa
puhutun ja kirjoitetun kielen peruseroista ja työnjaosta laajenevat
• oppii ymmärtämään toisen kielen oppimisprosessia, pystyy tarkkailemaan omaa
kielitaitoaan ja pohtimaan kaksi tai monikielisyyttään
• arvioimaan edistymistään ja haluaa kehittää kielitaitoaan sekä itsenäisesti että
yhdessä muiden kanssa.
Pakolliset kurssit
1. Perusteet hallintaan (S21)
• kielitaidon kartoitus
• opiskelijan tausta ja kokemukset suomen kielestä
• kahden kulttuurin ja kielen keskellä eläminen
• lukion opiskelukulttuuri, suomen kielen opiskelutekniikka
• parihaastattelut, arkielämään ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät pienet
puheenvuorot
• suomen kielen keskeiset äänne- ja muoto-opilliset piirteet
• kirjoitelman laatimisen perusteet
2. Kieli käyttöön (S22)
• kielenkäyttötilanteiden vaihtelu
• erilaisia kaunokirjallisia tekstejä ja asiatekstejä
• eri asiointitilanteita
• hankitun tiedon suullista ja kirjallista raportointia
• lausetason perusrakenteet ja suomen kielelle ominaiset lausetyypit kuten
kieltolauseet ja yksipersoonaiset ilmaukset
• sanaston keskeisiä ominaisuuksia
3. Kielellä vaikutetaan (S23)
• mielipidekirjoituksia ja ajankohtaisohjelmia
• asiatekstin analysointi- ja tulkintaharjoituksia
• perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kirjallisesti
• kaunokirjallisuus ja media vaikuttajana
• nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua
• vertailumuotoja ja rektioseikkoja
4. Tekstitaidot kuntoon (S24)
• erilaisten tekstien merkityssuhteita ja tulkintaa

• tekstin tuottamista erilaisista aineistoista
• luovaa kirjoittamista
• referointia
5. Suomalainen kulttuuri tutuksi (S25)
• kirjallisuuden keskeisiä lajeja
• esimerkkejä suomalaisesta kirjallisuudesta ja ainakin yksi kokonaisteos
• opintokäynti tai taide-esityksen katsominen, esimerkiksi teatterikäynti
• yhden kirjailijan ja hänen teoksensa esittely
• oman taide-elämyksen jakamista suullisesti ja kirjallisesti
Syventävät kurssit
6. Syvempi tekstin ymmärtäminen (S26)
• vaativien kielen rakenteiden kertaamista
• sanavaraston kartuttamista eri aihealueilta
• suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä: rakennetehtäviä, luetun
ymmärtämistä, tekstin selittämistä, kirjoitelmia
• suomalainen kaunokirjallinen teos
7. Puhekieli tarkasteluun (S27)
• suomen puhekielen kielioppia
• suomen puhekielen erityispiirteitä: assimilaatio, loppukahdennus, sana- ja
lausepaino
• yleispuhekieli, murre, slangi
• puhekielen sanastoa
8. Erilaisten tekstien kirjoittamista (S28)
• kirjoittamista erilaisiin tarkoituksiin opiskelijoiden tarpeiden mukaan: asia- ja
asioimiskirjoittamista, esimerkiksi hakemus, valitus tai selvitys
• pohjatekstin tekstilajin ja kielen havainnointia
• ns. luovaa kirjoittamista opiskelijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan
• materiaalin kommentointi, analyysi ja arvostelu
• kirjoittamisen prosessiluonteisuus, prosessin eri vaiheet
• jäsentelyn sekä tekstin ulko- ja kieliasun tarkastelua ja hiontaa
• kieliopin kertausta ja kielenhuoltoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan
9. Kirjallisuus tiedon ja ilon lähteenä (S29)
Tällä kurssilla maahanmuuttajilla ja muilla vieraskielisillä on mahdollisuus perehtyä
tarkemmin maailmankirjallisuuden ja suomalaisen kirjallisuuden klassikoihin
mielellään niin, että lukeminen auttaa tunnistamaan hänen lähtökohtiaan ja
monikulttuurista asemaansa. Samalla harjoitellaan temaattisesti sopivien
kirjallisuuskatkelmien ja runojen analyysia ja käyttöä aineistopohjaisissa
kirjoitelmissa. Kirjailijoita, heidän teoksiaan ja teemojaan voidaan havainnollistaa
esimerkeillä muista taiteista, kuten kuvataiteesta, musiikista, teatterista ja elokuvasta.
Voidaan myös lukea ja dramatisoida jokin pienoisnäytelmä tai tunnettu näytelmäkohtaus.

TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI)
Perusopetus
A-oppimäärä

Pakolliset ja valinnaiset kurssit
1. Perhe ja lähiympäristö (rua1)
2. Sosiaaliset verkostot (rua2)
3. Asioiminen ja palveluiden käyttö (rua3)
4. Erilaisia elinympäristöjä (rua4)
5. Vapaa-aika ja harrastukset (rua5)
6. Työ ja opiskelu (rua6)
7. Terveys ja hyvinvointi (rua7)
8. Kulttuuri ja kansainvälisyys (rua8)
9. Kuuntelen ja ymmärrän kuulemaani (rua9)
10. Luen ja ymmärrän lukemaani (rua10)
11. Kielitaito käyttöön (rua11)
12. Kielen rakenteet viestinnän selkärankana (rua12)

B1-oppimäärä
Pakolliset ja valinnaiset kurssit
1. Perhe ja lähiympäristö (rub1)
2. Sosiaaliset verkostot (rub2)
3. Asioiminen ja palveluiden käyttö (rub3)
4. Erilaisia elinympäristöjä (rub4)
5. Vapaa-aika ja harrastukset (rub5)
6. Työ ja opiskelu (rub6)
7. Terveys ja hyvinvointi (rub7)
8. Kulttuuri ja kansainvälisyys (rub8)

Lukiokoulutus
Opetuksen tavoitteet
Tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• osaa viestiä ruotsin kielelle ja sen kulttuurialueelle ominaisella tavalla
• osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin
• tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana
• osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta
tarkoituksenmukaisin strategioin.
Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon tasot
seuraavasti:
Oppimäärä
A-oppimäärä
B1-oppimäärä

Kuullun
ymmärtäminen
B2.1
B1.2

Puhuminen
B1.2
B1.1

A-oppimäärä
Pakolliset kurssit
1. Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1)

Luetun
ymmärtäminen
B2.1
B1.2

Kirjoittaminen
B1.2
B1.1

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja
perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet
liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja kieli on
tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua
ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.
2. Ihmiset ympärillämme (RUA2)
Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti sekä vahvistetaan ja laajennetaan
rakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, erilaisuus ja ihmisen
hyvinvointiin liittyvät asiat. Kurssilla vertaillaan elämää ennen ja nyt. Kirjoittamista
harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa
vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.
3. Suomi – osa Pohjolaa ja Eurooppaa (RUA3)
Aihepiireinä ovat Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan ja sen kulttuurin esittely
eri näkökulmista ja olojemme vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Suomi
monikulttuurisena maana sekä maamme kaksikielisyys. Aihekokonaisuuksista
korostuu erityisesti ”kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus”. Kirjallista tuottamista
harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.
4. Elinympäristömme (RUA4)
Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativahkon tekstiaineksen
avulla. Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Aihekokonaisuudet
”kestävä kehitys ja hyvinvointi”, ”viestintä- ja mediaosaaminen” ja ”teknologia ja
yhteiskunta” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla
harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita.
5. Opiskelu ja työ (RUA5)
Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu ja palvelutilanteet yhteiskunnassamme.
Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan
myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä.
Aihekokonaisuuksista kurssilla korostuu ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”.
6. Kulttuuri ja sen tekijöitä (RUA6)
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti
ja monikulttuurisuus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat
näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan
aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.
Syventävät kurssit
7. Puhu ja ymmärrä paremmin (RUA7)
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja
muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja
puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.
8. Tiede, talous ja tekniikka (RUA8)
Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla
lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Eri
aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn.

Soveltavat kurssit
9. Ruotsin orientaatiokurssi (RU9)
Kurssi sijoitetaan lukio-opintojen alkuun ja se on luonteeltaan lähtötasoja tasoittava. Kurssilla
keskitytään kieliopin perusasioiden kertaukseen, kirjoitelman laadintaan sekä puheen ja tekstin
ymmärtämisen harjoittamiseen. Kurssista saa suoritusmerkinnän.
10. Kirjoitelmakurssi (RU10)
Erityyppisten kirjoitelmien harjoitusta, mm. vapaa kirjoitelma, ohjattu kirjoitelma, tiivistelmä ja kirje.
Kurssista saa suoritusmerkinnän.
11. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RU11)
Kurssi sijoitetaan lukio-opintojen loppuun ja kurssilla syvennetään rakenteiden ja sanaston hallintaa.
Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

Perusopetuksessa alkanut B1-oppimäärä
Pakolliset kurssit
1. Opiskelu ja vapaa-aika (RUB1)
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja
perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu
ja harrastukset. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan
keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.
2. Arkielämää Pohjoismaissa (RUB2)
Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan
puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien
avulla. Kurssilla jatketaan jokapäiväisen elämän, opiskelun, työn, harrastusten,
palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden
hallintaa ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.
3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3)
Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä
Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Aihekokonaisuus ”kulttuuri-identiteetti ja
monikulttuurisuus” tarjoaa mahdollisuuksia käsitellä kurssin aiheita. Kirjoittamistaitoa
harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla
harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita.
4. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4)
Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen
opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt.
5. Elinympäristömme (RUB5)
Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet.
Aihekokonaisuudet ”kestävä kehitys ja hyvinvointi”, ”teknologia ja yhteiskunta” sekä
”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.
Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua
kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.
Syventävät kurssit
6. Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6)

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja
muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa
tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitetaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen
ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.
7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7)
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.
Soveltavat kurssit
9. Ruotsin orientaatiokurssi (RU9)
Kurssi sijoitetaan lukio-opintojen alkuun ja se on luonteeltaan lähtötasoja tasoittava. Kurssilla
keskitytään kieliopin perusasioiden kertaukseen, kirjoitelman laadintaan sekä puheen ja tekstin
ymmärtämisen harjoittamiseen. Kurssista saa suoritusmerkinnän.
10. Kirjoitelmakurssi (RU10)
Erityyppisten kirjoitelmien harjoitusta, mm. vapaa kirjoitelma, ohjattu kirjoitelma, tiivistelmä ja kirje.
Kurssista saa suoritusmerkinnän.
11. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RU11)
Kurssi sijoitetaan lukio-opintojen loppuun ja kurssilla syvennetään rakenteiden ja sanaston hallintaa.
Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

VIERAAT KIELET
Perusopetus
A-oppimäärä (ENGLANTI en)
Pakolliset ja valinnaiset kurssit
1. Perhe ja lähiympäristö
2. Sosiaaliset verkostot
3. Asioiminen ja palveluiden käyttö
4. Erilaisia elinympäristöjä
5. Vapaa-aika ja harrastukset
6. Työ ja opiskelu
7. Terveys ja hyvinvointi
8. Kulttuuri ja kansainvälisyys
9. Kuuntelen ja ymmärrän kuulemaani
10. Luen ja ymmärrän lukemaani
11. Kielitaito käyttöön
12. Kielen rakenteet viestinnän selkärankana

B1-oppimäärä
Pakolliset ja valinnaiset kurssit
1. Perhe ja lähiympäristö
2. Sosiaaliset verkostot
3. Asioiminen ja palveluiden käyttö
4. Erilaisia elinympäristöjä

5. Vapaa-aika ja harrastukset
6. Työ ja opiskelu
7. Terveys ja hyvinvointi
8. Kulttuuri ja kansainvälisyys

Lukiokoulutus
Opetuksen tavoitteet
Tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla
• osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin
• tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana
• osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta
tarkoituksenmukaisin strategioin.
Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon tasot
seuraavasti:
Kieli ja oppimäärä Kuullun
ymmärtäminen
Englanti A
B2.1
Muut kielet A
B1.1 - B1.2
Englanti B1
B1.2
Englanti B2
B1.1
Muut kielet B2
A2.2
Englanti B3
B1.1
Muut kielet B3
A2.1 - A2.2

Puhuminen
B2.1
B1.1
B1.2
B1.1
A2.1 - A2.2
A2.2
A2.1

Luetun
ymmärtäminen
B2.1
B1.2
B1.2
B1.1
A2.2 - B1.1
B1.1
A2.1 - A2.2

Kirjoittaminen
B2.1
B1.1 - B1.2
B1.2
B1.1
A2.1 - A2.2
B1.1
A1.3 – A2.1

Perusopetuksessa alkanut A-oppimäärä
(ENGLANTI ENA, SAKSA SAA, VENÄJÄ VEA)
Pakolliset kurssit
1. Minä ja muut
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja
perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet
liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja
ihmissuhteisiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan
keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.
2. Viestintä ja vapaa-aika
Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan
rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja
niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuus ”viestintä- ja
mediaosaaminen” korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamista harjoitellaan
viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan
ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.
3. Opiskelu ja työ

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään ja kurssilla
harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös
muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä.
Aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” tarjoaa näkökulmia kurssin
aiheiden käsittelyyn.
4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla.
Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit.
”Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” -aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä
kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita.
Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.
5. Kulttuuri
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuriidentiteetti
ja monikulttuurisuus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat
näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan
aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.
6. Tiede, talous ja tekniikka
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri
tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä.
Aihekokonaisuus ”teknologia ja yhteiskunta” korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä.
Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla
erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.
7. Luonto ja kestävä kehitys
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän
kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä.
8. Puhu ja ymmärrä paremmin
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin
kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset
tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien
tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.
Soveltavat kurssit
9. Orientaatiokurssi (ENA9, SAA9)
Tavoitteena kurssilla on kieliopin perusasioiden kertaaminen, kirjoitelman laadinnan sekä kuullun ja
tekstin ymmärtämisen harjoitteleminen. Kurssilla pyritään tasoittamaan lähtötasoeroja ja auttamaan
opiskelijoita lukion englannin opintojen alkuun. Kurssista saa suoritusmerkinnän.
10. Kirjoitelmakurssi (ENA10, SAA10)
Erityyppisten kirjoitelmien harjoitusta, mm. kirje, ohjattu kirjoitelma, tiivistelmä ja vapaa kirjoitelma
kirja- ja nauhamateriaalien pohjalta. Kurssista saa suoritusmerkinnän.
11. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA11)
Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin
liittyvät aiheet.

12. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (ENA12, SAA12) Kurssilla kerrataan
kielioppirakenteet, syvennetään tekstin ja puheen ymmärtämisen taitoja sekä harjoitetaan kirjallista
tuottamista. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

Perusopetuksessa alkanut B1-oppimäärä (ENGLANTI ENB)
Pakolliset kurssit
1. Minä ja muut
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta sekä vahvistaa sanaston ja
perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet
liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja
ihmissuhteisiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan
keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.
2. Viestintä ja vapaa-aika
Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti sekä vahvistetaan ja laajennetaan
rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin sekä
niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuus ”viestintä- ja
mediaosaaminen” tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita monipuolisesti.
Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän
strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.
3. Opiskelu, työ ja yhteiskunta
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään ja kurssilla
harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös
muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Kurssilla
harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Aihekokonaisuus
”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden
käsittelyyn.
4. Kulttuuri
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuriidentiteetti
ja monikulttuurisuus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” korostuvat kurssin
aiheiden käsittelyssä. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon
tuotoksen ja esittelevät sen.
5. Tiede, talous ja tekniikka
Kurssilla painotetaan vaativahkon kieliaineksen ymmärtämistä. Lähtökohtana ovat eri
tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä.
Aihekokonaisuus ”teknologia ja yhteiskunta” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden
käsittelyyn. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua
kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.
Syventävät kurssit
6. Luonto ja kestävä kehitys
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin
ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä.
7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin
maailmankuviin liittyvät aiheet.

Soveltavat kurssit (ENGLANTI EN)
9. Orientaatiokurssi (ENB9)
Tavoitteena kurssilla on kieliopin perusasioiden kertaaminen, kirjoitelman laadinnan sekä kuullun ja
tekstin ymmärtämisen harjoitteleminen. Kurssilla pyritään tasoittamaan lähtötasoeroja ja auttamaan
opiskelijoita lukion englannin opintojen alkuun. Kurssista saa suoritusmerkinnän.
10. Kirjoitelmakurssi (ENB10)
Erityyppisten kirjoitelmien harjoitusta, mm. kirje, ohjattu kirjoitelma, tiivistelmä ja vapaa kirjoitelma
kirja- ja nauhamateriaalien pohjalta. Kurssista saa suoritusmerkinnän.
11. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENB11)
Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin
liittyvät aiheet.
12. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (ENB12)
Kurssilla kerrataan kielioppirakenteet, syvennetään tekstin ja puheen ymmärtämisen taitoja sekä
harjoitetaan kirjallista tuottamista. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

Perusopetuksessa alkanut B2- ja lukiossa alkava B3-oppimäärä
(RANSKA RAB, SAKSA SAB, VENÄJÄ VEB, ESPANJA EAB, LATINA LAB)
Valinnaisen B2-kielen opinnot perusopetuksessa alkaneet opiskelijat voivat jatkaa
opintojaan lukiossa kurssista 3.
Syventävät kurssit
1. Hyvää päivää, hauska tutustua
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen,
hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään
vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät
ihmissuhteet ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän
viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.
2. Näin asiat hoituvat
Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät
rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä
kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä erilaisia palveluita kuten
pankki, posti, lääkäri, liikenne, majoitus- ja ateriointipalvelut. Kurssilla painotetaan
puheen ymmärtämistä ja puhumista.
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3. Vapaa-aika ja harrastukset
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen
kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin
palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa
mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.
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.
Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.
5. Ennen ja nyt
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta.
Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää
ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan
viestinnällisten tehtävien avulla.
6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään sekä tulevaisuudensuunnitelmiin.
Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää,
kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.
7. Kulttuuri
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus,
musiikki, elokuva ja teatteri. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.
8. Yhteinen maapallomme
Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan
ja maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös
mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja
yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

MATEMATIIKKA
Perusopetus
Pakolliset kurssit
1. Luvut ja laskutoimitukset I (ma1)
2. Luvut ja laskutoimitukset II (ma2)
3. Lausekkeet ja yhtälöt (ma3)
4. Yhtälöt ja lukujonot (ma4)
5. Funktiot (ma5)
6. Geometria (ma6)
7. Geometria ja trigonometria (ma7)
8. Todennäköisyys ja tilastot (ma8)
Valinnainen kurssi
9. Lausekkeita ja yhtälöitä II (ma9)

Lukiokoulutus
Oppimäärän vaihtaminen
Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen merkitään suoritusmerkintä seuraavasti:
MAA1>MAB1, MAA3>MAB2, MAA6>MAB5, MAA7>MAB4 ja MAA8>MAB3.
Muut suoritetut pitkän matematiikan kurssit merkitään lyhyeen syventävinä kursseina. Vaihdettaessa
tasoa on aina vähintään kolme lyhyen matematiikan pakollista kurssia suoritettava päättöarvosanan
saamiseksi lyhyestä matematiikasta.

Matematiikan pitkä oppimäärä
Opetuksen tavoitteet

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn ja oppii sitä kautta luottamaan omiin
matemaattisiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa
• rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toimintaan, ratkaisujen keksimiseen sekä niiden
kriittiseen arviointiin
• pystyy seuraamaan matemaattisen tiedon esittämistä, lukemaan ja tuottamaan
matemaattista tekstiä, keskustelemaan matematiikasta ja oppii arvostamaan
esityksen täsmällisyyttä ja perustelujen selkeyttä
• oppii näkemään matemaattisen tiedon loogisena rakenteena
• kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan
• harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle ominaisella tavalla, tottuu tekemään
otaksumia, tutkimaan niiden oikeellisuutta ja laatimaan perusteluja sekä arvioimaan
perustelujen pätevyyttä ja tulosten yleistettävyyttä
• harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita ja hyödyntämään erilaisia
ratkaisustrategioita
• osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä
ja tietolähteitä.
Pakolliset kurssit
1. Funktiot ja yhtälöt (MAA1)
• potenssifunktio
• potenssiyhtälön ratkaiseminen
• juuret ja murtopotenssi
• eksponenttifunktio
2. Polynomifunktiot (MAA2)
• polynomien tulo ja binomikaavat
• polynomifunktio
• toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä
• toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen
• toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin
• polynomiepäyhtälön ratkaiseminen
3. Geometria (MAA3)
• kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus
• sini- ja kosinilause
• ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria
• kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien
laskeminen
4. Analyyttinen geometria (MAA4)
• pistejoukon yhtälö
• suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt
• itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen
• yhtälöryhmän ratkaiseminen
• pisteen etäisyys suorasta
5. Vektorit (MAA5)
• vektoreiden perusominaisuudet
• vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla
• koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo

• suorat ja tasot avaruudessa
6. Todennäköisyys ja tilastot (MAA6)
• diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma
• jakauman tunnusluvut
• klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
• kombinatoriikka
• todennäköisyyksien laskusäännöt
• diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma
• diskreetin jakauman odotusarvo
• normaalijakauma
7. Derivaatta (MAA7)
• rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö
• funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
• polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen
• polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen
8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8)
• juurifunktiot ja -yhtälöt
• eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
• logaritmifunktiot ja -yhtälöt
• yhdistetyn funktion derivaatta
• käänteisfunktio
• juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat
9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9)
• suunnattu kulma ja radiaani
• trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen
• trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen
• trigonometristen funktioiden derivaatat
• lukujono
• rekursiivinen lukujono
• aritmeettinen jono ja summa
• geometrinen jono ja summa
10. Integraalilaskenta (MAA10)
• integraalifunktio
• alkeisfunktioiden integraalifunktiot
• määrätty integraali
• pinta-alan ja tilavuuden laskeminen
Syventävät kurssit
11. Lukuteoria ja logiikka (MAA11)
• lauseen formalisoiminen
• lauseen totuusarvot
• avoin lause
• kvanttorit
• suora, käänteinen ja ristiriitatodistus
• kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö
• Eukleideen algoritmi

• alkuluvut
• aritmetiikan peruslause
• kokonaislukujen kongruenssi
12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12)
• absoluuttinen ja suhteellinen virhe
• Newtonin menetelmä ja iterointi
• polynomien jakoalgoritmi
• polynomien jakoyhtälö
• muutosnopeus ja pinta-ala
13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13)
• funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen
• jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia
• funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä
• epäoleelliset integraalit
Soveltavat kurssit
14. Perusasteen taitojen vahvistaminen (MAA14)
Kurssilla kerrataan niitä perusasteen tietoja, jotka ovat välttämättömiä osata ennen laajan matematiikan
opiskelun aloittamista. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti niille opiskelijoille, jotka eivät ole
harrastaneet matematiikkaa pitkiin aikoihin.
15. Kertauskurssi lukion oppimäärästä (MAA15)
Syvennetään ja yhdistellään saatuja tietoja ja taitoja ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

Matematiikan lyhyt oppimäärä
Opetuksen tavoitteet
Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja yhteiskunnallisen toiminnan
apuvälineenä
• saa myönteisiä oppimiskokemuksia matematiikan parissa työskennellessään ja
oppii luottamaan omiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa, rohkaistuu
kokeilevaan, tutkivaan ja keksivään oppimiseen
• hankkii sellaisia matemaattisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka antavat riittävän
pohjan jatko-opinnoille
• sisäistää matematiikan merkityksen välineenä, jolla ilmiöitä voidaan kuvata,
selittää ja mallintaa ja jota voidaan käyttää johtopäätösten tekemisessä
• saa käsityksen matemaattisen tiedon luonteesta ja sen loogisesta rakenteesta
• harjaantuu vastaanottamaan ja analysoimaan viestimien matemaattisessa
muodossa tarjoamaa informaatioita ja arvioimaan sen luotettavuutta
• tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä
• oppii käyttämään kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna.
Pakolliset kurssit
1. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1)
• suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus
• ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
• yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen

• ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
• toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
2. Geometria (MAB2)
• kuvioiden yhdenmuotoisuus
• suorakulmaisen kolmion trigonometria
• Pythagoraan lause
• kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen
• geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa
3. Matemaattisia malleja I (MAB3)
• lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
• potenssiyhtälön ratkaiseminen
• eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla
4. Matemaattinen analyysi (MAB4)
• polynomifunktion derivaatta
• polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen
• polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen
• graafisia ja numeerisia menetelmiä
5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5)
• jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen
• normaalijakauma ja jakauman normittaminen
• kombinatoriikkaa
• todennäköisyyden käsite
• todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä
6. Matemaattisia malleja II (MAB6)
• kahden muuttujan lineaariset yhtälöt
• lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen
• kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen
• lineaarinen optimointi
• lukujono
• aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa
Syventävät kurssit
7. Talousmatematiikka (MAB7)
• indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia
• taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien
avulla
8. Matemaattisia malleja III (MAB8)
• 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
• kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen
vektoreiden avulla

Soveltavat kurssit
9. Matemaattiset apuneuvot (MAB9a)
Opitaan niitä matemaattisia taitoja, jotka ovat välttämättömiä lyhyen matematiikan menestykselliseen
suorittamiseen. Kurssia suositellaan erityisesti niille oppilaille, jotka eivät ole pitkään aikaan
harrastaneet matematiikkaa tai joilla on ollut vaikeuksia matematiikassa perusasteella.
10. Matemaattisen tiedon hyväksikäyttö (MAB10)
Kurssi kertaa ja kokoaa lukion oppimäärän ennen ylioppilaskirjoituksia. Suositellaan sellaisille
oppilaille, jotka aikovat suorittaa lyhyen oppimäärän mukaisen kokeen ylioppilaskirjoituksissa.

BIOLOGIA
Valinnaiset kurssit
1. Elämä ja evoluutio (bi1)
2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2)
3. Ihminen (bi3)

Lukiokoulutus
Opetuksen tavoitteet
Biologian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• hallitsee biologian keskeiset käsitteet
• tunnistaa elämän tuntomerkit ja osaa jäsentää elämän ilmiöt sekä biologian eri
organisaatiotasot molekyylitasolta biosfääriin
• oppii arvostamaan eliökunnan monimuotoisuutta ja ymmärtämään eliöiden
sopeutumisen erilaisiin ympäristöihin
• ymmärtää perimän ja evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä
• perehtyy biologisen tiedonhankinnan ja tutkimuksen menetelmiin sekä osaa
arvioida kriittisesti eri lähteistä saamaansa biologista tietoa
• tuntee biotieteiden, esimerkiksi bioteknologian ja lääketieteen sovelluksia
• tuntee ihmiselimistön toiminnan peruspiirteet
• ymmärtää perimän ja ympäristötekijöiden merkityksen terveyden taustana sekä
yksilön että ihmiskunnan kannalta
• tiedostaa kestävän kehityksen välttämättömyyden sekä ymmärtää oman vastuunsa
elinympäristön tulevaisuudesta.
Pakolliset kurssit
1. Eliömaailma (BI1)
• Mitä elämä on?
• biologia tieteenä
• luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen
• evoluutio – elämän kehittyminen
• nykyinen eliökunta ja eliökunnan pääryhmät
• Miten luonto toimii?
2. Solu ja perinnöllisyys (BI2)
• solun rakenne ja toiminta
• solun energiatalous
• solujen toiminnan ohjaaminen

• solujen lisääntyminen
• periytymisen perusteet
• populaatiogenetiikka ja synteettinen evoluutioteoria
Syventävät kurssit
3. Ympäristöekologia (BI3)
• ekologinen tutkimus ja ekologiset peruskäsitteet
• biodiversiteetti luonnonvarana
• ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet
• Suomen luonnon ekologiset piirteet ja haavoittuvuus
• kestävä tulevaisuus
4. Ihmisen biologia (BI4)
• ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet
• elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys
• elintoimintojen säätely
• ihmisen lisääntyminen
• ihmisen elämänkaari
• perimän merkitys
• elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit
5. Bioteknologia (BI5)
• solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä
• solut proteiinien valmistajina
• geenien toiminta
• geeniteknologia ja sen mahdollisuudet
• mikrobit ja niiden merkitys
• biotekniikka teollisuudessa
• kasvien ja eläinten jalostus
• geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö

MAANTIETO/MAANTIEDE
Perusopetus (MAANTIETO)
Valinnaiset kurssit
1. Kotiplaneettamme Maa (ge1)
2. Eurooppa (ge2)
3. Suomi maailmassa (ge3)

Lukiokoulutus (MAANTIEDE)
Opetuksen tavoitteet
Maantieteen opiskelun tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• osaa hankkia, tulkita ja kriittisesti arvioida maantieteellistä tietoa, kuten karttoja,
tilastoja sekä kirjallisia, digitaalisia ja muita medialähteitä sekä osaa hyödyntää
monipuolisesti tietotekniikkaa maantieteellisten tietojen esittämisessä
• ymmärtää, mitä alueellisuus, tila ja paikka merkitsevät maantieteessä ja
maantieteellisessä ajattelussa
• osaa kuvata luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja

vuorovaikutussuhteita sekä osaa kriittisesti arvioida ajankohtaisia maailman
tapahtumia
• osaa havainnoida, analysoida ja arvioida luonnonympäristön ja rakennetun
ympäristön tilaa, niissä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisten hyvinvointia
paikallisesti ja maailmanlaajuisesti
• ymmärtää, mitä alueellinen kehittyneisyys merkitsee, ja osaa pohtia
mahdollisuuksia ratkaista taloudellisia ja sosiaalisia eriarvoisuusongelmia
• tuntee ja ymmärtää erilaisia kulttuureja sekä suvaitsee ja kunnioittaa erilaisuutta
• tuntee suunnittelun keinoja eri aluetasoilla ja tietää mahdollisuudet vaikuttaa oman
ympäristönsä kehitykseen
• osaa toimia ympäröivän maailman kysymyksiin kantaaottavana ja kestävän
kehityksen puolesta toimivana aktiivisena maailmankansalaisena.
Pakollinen kurssi
1. Sininen planeetta (GE1)
• maantieteen tehtävät, maantiede luonnontieteenä, maantieteellinen tietoaines ja
tutkimusmenetelmät
• Maan planetaarinen luonne
• ilmakehä liikkeessä
• vesikehä liikkeessä
• sää ja ilmasto
• maapallon muuttuvat pinnanmuodot
• maapallon kasvillisuusvyöhykkeet
• luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla
Syventävät kursit
2. Yhteinen maailma (GE2)
• kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät
• väestö ja asutus
• muuttoliikkeet ja kaupungistuminen
• kulttuurit ja kulttuurien muuttuminen sekä vähemmistökulttuurit
• luonnonvarat ja niiden riittävyys
• alkutuotanto ja ympäristö
• teollisuus ja energia
• liikkuminen ja vuorovaikutus
• ihmistoiminnan alueellinen rakenne
• kulttuurimaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla
• kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys
3. Riskien maailma (GE3)
• riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys
• luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet sekä luonnonriskeihin
varautuminen
• ihmisen ja luonnon riippuvuussuhteeseen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet
sekä mahdollisuudet estää ja pienentää ympäristöriskejä kestävän kehityksen
keinoin
• ihmiskunnan riskit ja riskialueet sekä ristiriitojen säätelymahdollisuudet
• tekniset hasardit

4. Aluetutkimus (GE4)
• kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot
• paikkatietojärjestelmät ja niiden sovellusmahdollisuudet
• aluetutkimus: tutkimusalueen valinta, aineiston keruu, käsittely ja tulkinta sekä
pienimuotoisen aluekuvauksen raportointi: tutkimusalueen sijainti osana laajempia
aluekokonaisuuksia, alueen koko, luonnonolot, väestö ja asutus, luonnonvarat ja
maankäyttö, elinkeinot, liikenne ja palvelut, alueen jako osa-alueisiin sekä alueen
ongelmat ja kehittäminen

FYSIIKKA
Perusopetus
Valinnaiset kurssit
1. Liike ja työ (fy1)
2. Värähdysliike ja lämpö (fy2)
3. Sähkö ja luonnon rakenteet (fy3)

Lukiokoulutus
Opetuksen tavoitteet
Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• tiedostaa ihmisen osana luontoa ja ymmärtää fysiikan merkityksen luonnon
ilmiöiden mallintamisessa
• ymmärtää kokeellisen toiminnan ja teoreettisen pohdiskelun merkityksen
luonnontieteellisen tiedon muodostumisessa
• pystyy ratkaisemaan luonnontieteiden ja teknologian alaan kuuluvia ongelmia
fysiikan lakeja ja käsitteitä luovasti hyväksi käyttäen
• hankkii ja käsittelee tietoa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa sekä omassa
toimintaympäristössään asiantuntijayhteisön tapaan
• suunnittelee ja tekee yksinkertaisia mittauksia, kykenee tulkitsemaan ja
arvioimaan tuloksia sekä soveltamaan niitä
• hyödyntää erilaisia tietolähteitä tiedonhankinnassa sekä kykenee esittämään ja
julkistamaan tietoja monipuolisella tavalla myös teknisiä apuvälineitä käyttäen.
Pakollinen kurssi
1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)
• fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana
• aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset
• energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen
aikaansaamissa prosesseissa
• kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa,
mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi
• voima liikkeen muutoksen aiheuttajana
• liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys
Syventävät kurssit
2. Lämpö (FY2)

• kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen
• paine, hydrostaattinen paine
• kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia
• mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde
• lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia
• energiavarat
3. Aallot (FY3)
• harmoninen voima ja värähdysliike
• aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen
• aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen
• heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen
• valo, peilit ja linssit
• ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen
4. Liikkeen lait (FY4)
• liikkeen mallit ja Newtonin lait
• etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste
• liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate
• liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate
• värähdysliikkeen energia
5. Pyöriminen ja gravitaatio (FY5)
• momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen
• pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti 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
6. Sähkö (FY6)
• sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa
• jännitteen ja sähkövirran mittaaminen
• Ohmin laki
• Joulen laki
• vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait
• Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä
• kondensaattori, kytkennät ja energia
• sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi
7. Sähkömagnetismi (FY7)
• magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä
• varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä
• induktiolaki ja Lenzin laki
• induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio
• energian siirto sähkövirran avulla
• tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin
taajuusriippuvuuden määrittäminen

• värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä
• sähköturvallisuus
• energiateollisuus
8. Aine ja säteily (FY8)
• sähkömagneettinen säteily
• röntgensäteily
• mustan kappaleen säteilyvalosähköilmiö
• valosähköilmiö
• säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne
• atomimallit esimerkkinä Bohrin atomimalli
• kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio
• atomiytimen rakenne
• radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus
• massan ja energian ekvivalenssi
• ydinreaktiot ja ydinenergia
• aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu

KEMIA
Perusopetus
Valinnaiset kurssit
1. Ilma ja vesi (ke1)
2. Raaka-aineet ja tuotteet (ke2)
3. Elämän kemiaa (ke 3)

Lukiokoulutus
Opetuksen tavoitteet
Kemian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• osaa kemian keskeisimmät peruskäsitteet ja tietää kemian yhteyksiä jokapäiväisen
elämän ilmiöihin sekä ihmisen ja luonnon hyvinvointiin
• osaa kokeellisen työskentelyn tai muun aktiivisen tiedonhankinnan avulla etsiä ja
käsitellä tietoa elämän ja ympäristön kannalta tärkeistä kemiallisista ilmiöistä ja
aineiden ominaisuuksista sekä arvioida tiedon luotettavuutta ja merkitystä
• kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan kokeellisesti tai muutoin hankkimaansa tietoa
ja keskustelemaan siitä sekä esittämään sitä muille
• perehtyy tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksiin tiedonhankinnan ja
mallintamisen välineinä
• perehtyy nykyaikaiseen teknologiaan teollisuudessa ja ympäristötekniikassa,
• osaa käyttää kemiallista tietoa kuluttajana ja terveyden edistämisessä sekä
osallistuttaessa luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja
päätöksentekoon
• saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen
opiskelua kohtaan.
Pakollinen kurssi
1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1)

• kemia ympäristön tutkimuksessa, päästöjen vähentämisessä ja haitallisten
ympäristövaikutusten torjunnassa
• orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia
typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia
• orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus
• erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus
• orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä
protoninsiirtoreaktioita
Syventävät kurssit
2. Kemian mikromaailma (KE2)
• alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä
• elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit
• hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava
• kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet
• atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden rakenne
• isomeria
3. Reaktiot ja energia (KE3)
• kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu
• epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä sekä sovelluksia
• stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö
• energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa
• reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät
4. Metallit ja materiaalit (KE4)
• sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi
• hapettumis-pelkistymisreaktiot
• metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet
• bio- ja synteettiset polymeerit sekä komposiitit
5. Reaktiot ja tasapaino (KE5)
• reaktiotasapaino
• happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden
merkitys
• liukoisuus ja liukoisuustasapaino
• tasapainoon liittyvät graafiset esitykset

USKONTO
Uskonnon opetuksen tavoitteet lukiokoulutuksessa
Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• hallitsee uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa niin, että hän ymmärtää
uskonnon merkityksen ja vaikutuksen niin yksityisen ihmisen ja yhteisön elämässä
kuin yhteiskunnassa ja kulttuurissakin
• hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoa, joiden avulla hän osaa pohtia ja analysoida
erilaisia uskontoihin liittyviä kysymyksiä
• kykenee jäsentämään ja arvioimaan omaa maailmankatsomustaan ja kulttuuriidentiteettiään
sekä arvostaa oman kulttuurinsa ja muiden kulttuurien uskonnollista

perinnettä
• kunnioittaa ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus ja pystyy elämään ja toimimaan
eri kulttuureista tulevien ja eri tavoin ajattelevien ja uskovien ihmisten kanssa
monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja maailmassa
• ymmärtää henkilökohtaisen vastuun merkityksen sekä tiedostaa erilaisten eettisten
ratkaisujen taustalla vaikuttavat arvot ja niiden merkityksen
• hallitsee uskonnollisiin ja moraalisiin kysymyksiin liittyviä keskustelu- ja
ajattelutaitoja sekä uskontoihin liittyvän tiedon itsenäistä hankintaa ja kriittistä
arviointia.

Evankelisluterilainen uskonto
Perusopetus
Pakollinen kurssi
1. Kirkko ja suomalainen katsomusperinne (ue1)
Valinnaiset kurssit
2. Raamattutieto (ue2)
3. Maailmanuskonnot (ue3)

Lukiokoulutus
Pakollinen kurssi
1. Uskonnon luonne ja merkitys (UE1)
• uskonnon määrittely ja tutkiminen, uskonnon kieli
• uskonnon ominaispiirteet
• uskonto yksilön ja yhteisön elämässä
• Raamatun vaikutus maailmankuvaan ja kulttuuriin
• Raamatun synty ja sisältö sekä tutkimus- ja tulkintatavat
Syventävät kurssit
2. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2)
• kristillisen kirkon synty
• alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon
• lännen kirkko keskiajalla
• idän kirkon kehitys
• reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla
• nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa
• kirkkojen ja uskontojen vuoropuhelu
3. Ihmisen elämä ja etiikka (UE3)
• ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys ja kuolema
• kristillinen jumala- ja ihmiskäsitys
• ihmisen ja luonnon suhde
• kristillinen etiikka ja etiikan teoriat
• keskeisiä yksilö- ja yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä
4. Uskontojen maailmat (UE4)
Käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja,
juutalaisuutta ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta:

• uskontojen syntyhistoria, levinneisyys ja kannattajamäärät
• uskontojen pyhät kirjat ja oppi
• uskontojen eettiset ohjeet
• uskontojen myytit ja riitit
• uskontojen suuntaukset ja tulkinnat
• uskonnot ja taide
• uskonnot ja yhteiskunta
5. Mihin suomalainen uskoo? (UE5)
• muinaissuomalainen uskonto
• Suomen kirkkohistorian yleislinjat
• luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa
• ei-kristilliset yhteisöt Suomessa
• kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan

Ortodoksinen uskonto
Perusopetus
Pakollinen kurssi
1. Uskonoppi ja liturgiikka (uo1)
Valinnaiset kurssit
2. Raamattu ja etiikka (uo2)
3. Kirkkohistoria ja maailmanuskonnot (uo3)

Lukiokoulutus
Pakollinen kurssi
1. Ortodoksinen maailma (UO1)
• varhaiskirkko
• vainojen ajat
• Bysantin aika - oppi ja hallinto määräytyvät
• idän ja lännen kirkon ero
• lännen kirkot uskonpuhdistuksesta nykypäivään
• Kiovan ja Venäjän kirkko
Syventävät kurssit
2. Uskonto ja etiikka (UO2)
• ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite
• Pyhä Kolminaisuus
• Jumalansynnyttäjä
• pyhät ihmiset ja ajan pyhittäminen
• ortodoksinen ihmiskuva
• yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä
3. Raamattutieto (UO3)
• Raamatun synty ja rakenne
• Pentateukin synty ja sisältö
• viisauskirjallisuus

• profeetat ja messiasodotus
• Vanhan ja Uuden testamentin suhde
• evankeliumien synty ja niiden erityispiirteet
• Jeesuksen henkilö
• Paavali ja hänen kirjeensä
4. Uskontojen maailmat (UO4)
Käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja,
juutalaisuutta ja islamia sekä uususkontoja seuraavien teemojen näkökulmasta:
• uskontojen syntyhistoria, levinneisyys ja kannattajamäärät
• uskontojen pyhät kirjat ja oppi
• uskontojen eettiset ohjeet
• uskontojen myytit ja riitit
• uskontojen suuntaukset ja tulkinnat
• uskonnot ja taide
• uskonnot ja yhteiskunta
5. Ortodoksinen Suomi (UO5)
• kristinuskon tulo Suomeen
• katolilaisuudesta luterilaisuuteen
• itsenäisen Suomen ortodoksinen kirkko
• maahanmuuttajien ortodoksinen perinne
• uskonnollinen tilanne Suomessa

Muut uskonnot
Muiden uskontojen opetuksessa noudatetaan edellä esitettyjen uskontojen
opetussuunnitelmien perusteiden periaatteita, erityisesti kaikille uskontosidonnaisille
ryhmille laadittuja tavoitteita.

Elämänkatsomustieto
Perusopetus
Pakollinen kurssi
1. Elämänkatsomuksen perusteet (et1)
Valinnaiset kurssit
2. Katsomuskulttuuri (et2)
3. Yhteisön etiikka (et3)

Lukiokoulutus
Opetuksen tavoitteet
Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija saa tukea
pyrkimyksilleen
• arvioida kokemuksiaan ja rakentaa identiteettiään sekä elämänkatsomustaan
• laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään
• kehittää arvostelu-, harkinta- ja toimintakykyään
• sisäistää ihmisoikeuksien, myönteisen monikulttuurisuuden, yhteiskunnallisen ja
globaalin oikeudenmukaisuuden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Pakollinen kurssi
1. Hyvä elämä (ET1)
• peruskäsitteet: elämänkatsomus, elämänkatsomustieto, hyvä elämä, minuus,
identiteetti
• hyvä elämä: ihmisen perustarpeita selvittävät mallit sekä maallisia ja uskonnollisia
hyvän elämän malleja
• ihmisen yksilöllisen olemassaolon peruskysymykset: vapaa tahto ja valinnat,
syntymä ja kuolema, optimismi, pessimismi ja realismi
• elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä,
perimän ja ympäristön merkitys
• identiteetin muodostaminen ihmisen elämänkaaren aikana sekä eettiset valinnat eri
elämänvaiheissa
• yksilöllinen elämä ennen sekä nykyisessä monien mahdollisuuksien
yhteiskunnassa
• hyveistä ja paheista koskevia käsityksiä ennen ja nyt sekä niiden suhde
elämäntapoihin ja tottumuksiin
Syventävät kurssit
2. Maailmankuva (ET2)
• maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteet ja niiden
keskinäinen suhde
• maailmankuvan rakenne ja ydinalueet: käsityksiä ihmisestä, yhteiskunnasta,
kulttuurista ja luonnosta sekä todellisuuden rakenteesta
• maalliset ja uskonnolliset katsomukset maailmankuvan perustana: tieteiden,
näennäistieteiden ja uskontojen rajankäynti
• koulu, media ja taide maailmankuvaa luovina ja välittävinä instituutioina
• länsimaisen maailmankuvan murrokset ja mullistajat
• kokemusten, arkikäsitysten ja uskomusten synty ja tiedollinen luotettavuus
• maailmankuvien ja tiedon lähteiden järkiperäinen arviointi
3. Yksilö ja yhteisö (ET3)
• ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys,
yksityinen ja julkinen
• vallan käsite, vallan muodot ja valtasuhteet sekä erilaiset vaikuttamiskeinot
• teorioita yhteiskunnan rakenteesta ja muutoksesta
• hyvän kansalaisen kriteerit suomalaisena, eurooppalaisena ja
maailmankansalaisena
• ihmisoikeudet ja niiden historia
• poliittiset ihanteet, ideologiat, utopiat ja demokratian muodot
• oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena, maailmanlaajuisena ja ekologisena
kysymyksenä
4. Kulttuuriperintö ja identiteetti (ET4)
• maailman myyttinen selittäminen ennen ja nyt
• uskonnon ja uskonnollisuuden olemus
• uskontokritiikki: sosiologinen, moraalinen, antropologinen ja psykologinen
• ateismi ja agnostismi
• sekulaarin humanismin ja vapaa-ajattelun historiaa ja nykysuuntauksia

• humanismi ja kristinusko länsimaiden katsomuksellisina perusvirtauksina

FILOSOFIA
Lukiokoulutus
Opetuksen tavoitteet
Filosofian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• osaa hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja
• osaa jäsentää filosofian lähtökohdista omaa elämäänsä
• osaa jäsentää puhetta ja tekstiä käsitteellisesti sekä tunnistaa väitteitä ja niiden
perusteluja
• ymmärtää erilaisten filosofisten käsitysten perusteluja sekä pystyy keskustelemaan
niistä johdonmukaisesti ja järkevästi
• hallitsee yleissivistävät perustiedot sekä filosofian historiasta että
nykysuuntauksista ja osaa suhteuttaa niitä kulttuurin ilmiöihin.
Pakollinen kurssi
1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)
• mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin,
tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian osa-alueet
• todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen
suhde sekä vapaus ja välttämättömyys
• tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja
arkisiin näkökulmiin: käsitteellisen ja kokemuksellisen suhde, totuus ja perustelu
• arvot, toimintaa ja elämää ohjaavien arvojen luonne: moraalisten arvojen suhde
muihin arvoihin sekä hyvän ja onnellisuuden käsitteet, oikeudenmukaisuus ja
vapaus
Syventävät kurssit
2. Filosofinen etiikka (FI2)
• moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka
• moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin
suhde oikeuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa
vakaumuksissa
• moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten
perusteiden tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta
• klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet
• filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä
3. Tiedon ja todellisuuden filosofia (FI3)
• metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä, erilaisia käsityksiä
metafysiikan luonteesta, todellisuuden rakenne luonnontieteellisen,
ihmistieteellisen ja käytännöllisen tiedon valossa
• totuuden luonne ja totuusteoriat
• tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
• tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta, käytännöllisen ja tieteellisen tiedon eroja ja
yhtäläisyyksiä, tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä

• tieteellisen tutkimuksen luonne ja sen metodologisia peruskäsitteitä
• argumentoinnin ja päättelyn perusteita
4. Yhteiskuntafilosofia (FI4)
• yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus
• yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus
• yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen:
yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat
• poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset ja
niiden yhteiskuntafilosofiset nykytulkinnat
• nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus,
identiteetti ja identiteetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus

HISTORIA
Perusopetus
Valinnaiset kurssit
1. Esihistoriasta Ranskan suureen vallankumoukseen (hi1)
2. Wienin kongressista ensimmäiseen maailmansotaan (hi2)
3. Versailles’sta nykypäivään (hi3)

Lukiokoulutus
Opetuksen tavoitteet
Historian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• oppii tuntemaan Suomen ja maailmanhistorian päälinjat ja keskeisimmät
historialliset tapahtumat sekä niiden taustat ja seuraamukset
• ymmärtää nykyhetken historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden
lähtökohtana, kykenee suhteuttamaan oman aikansa ja itsensä historian jatkumoon
ja näin rakentamaan historiatietoisuuttaan
• osaa hankkia menneisyyttä koskevaa tietoa ja arvioida sitä kriittisesti sekä
ymmärtää sen monitulkintaisuuden, suhteellisuuden ja syy-yhteyksien
monisäikeisyyden
• osaa arvioida menneisyyden ihmisen toimintaa ja historiallisia ilmiöitä kunkin ajan
omista lähtökohdista sekä nykyajan näkökulmasta
• ymmärtää kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden erilaisuutta
• saa aineksia ihmisoikeuksia ja demokratiaa arvostavan maailmankuvan luomiseen
sekä toimintaan vastuullisena kansalaisena.
Pakolliset kurssit
1. Eurooppalainen ihminen (HI1)
Antiikin aika
• demokratian synty
• antiikin kulttuuri
Keskiajan yhtenäiskulttuuri
• keskiajan ihmisen maailmankuva ja tapakulttuuri
• uskonnon merkitys kulttuurissa
Uuden ajan murros

• renessanssi ja tiedon vallankumous
• uskonpuhdistus
• barokki itsevaltiuden ja vastauskonpuhdistuksen ilmentäjänä
• luonnontieteellisen maailmankuvan synty
Valistuksen aikakausi
• valistusfilosofia ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja taiteeseen
• Yhdysvaltain itsenäistymisen ja Ranskan suuren vallankumouksen aatteellinen
perintö
Aatteiden vuosisata
• keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset
• tiede haastaa uskonnon
• porvariston vuosisata
Nykyaika
• kulttuurin pirstoutuminen
• populaarikulttuuri massaviihteeksi
2. Kansainväliset suhteet (HI2)
Suurvaltojen ylivaltapyrkimykset
• maailmanpolitiikan peruskäsitteet
• imperialismin teoria ja käytännöt
• ensimmäinen maailmansota ja sen vaikutukset kansainväliseen politiikkaan
Maailmansotien välinen aika ja toinen maailmansota
• eurooppalaiset ääriliikkeet, demokratian kriisi ja kansanvainot
• toinen maailmansota seurausilmiöineen
Kylmä sota
• kylmän sodan teoriat: Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kaksinapaisen maailman
johtajina
• kylmän sodan ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset rintamat
• kylmän sodan kriisien luonne
• Saksa kylmän sodan näyttämönä
• Kiinan rooli kansainvälisessä politiikassa
Uusi epävarmuuden aika
• Neuvostoliiton hajoaminen ja kaksinapaisuuden purkautuminen
• kansainväliset rauhanpyrkimykset
• kolmas maailma toisen maailmansodan jälkeen
• Lähi-idän ongelmakenttä
• Yhdysvaltain aseman muutos maailmanpolitiikassa
• uudet kansainväliset rakenteet
3. Suomen historian käännekohtia (HI3)
Ruotsin vallan perintö
Vallanvaihdos
• Suomen liittäminen Venäjään
• autonomian synty
Suomalaisuuden synty ja kansallinen herääminen
• aatteellinen ydin ja keskeiset vaikuttajat
Yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros
• elinkeinovapaus ja Suomen teollistuminen
• sääty-yhteiskunnan hajoaminen ja kansalaisyhteiskunnan synty

• sortokaudet ja kansanvallan synty
Suomen itsenäistymisprosessi
• Suomen itsenäistyminen
• sisällissota
• hallitusmuoto
Kahtiajaosta eheytymiseen
• oikeistoradikalismin nousu
• elintason nousu
• kulttuurista kulutustavaraa
Toinen maailmansota jälkiseurauksineen
• sodat ja jälleenrakentaminen
• ulkopolitiikan muutos
Hyvinvointivaltion rakentaminen
• rakennemuutos
• 1960- ja 1970-lukujen kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos
Suomen uusi kansainvälinen asema
• kytkeytyminen kansainväliseen talouteen kulttuurisesti, taloudellisesti ja
poliittisesti
• suomalaisten tulevaisuus osana globaalia järjestelmää
Syventävät kurssit
4. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI4)
Esihistoria – pyyntikulttuurin aika
• ihmisen kehitysvaiheet
• keräilijöiden ja metsästäjien elämäntapa
Maanviljely ja sen aiheuttamat muutokset
• työnjako ja kulttuurien synty
• suurten jokilaaksojen kulttuurit
Välimeren talousalue antiikin aikana
• Kreikan talouselämä
• Rooma – miljoonakaupunki ja imperiumi
• orjuus ja antiikin ajan tekniikka
Keskiajan talous- ja yhteiskuntajärjestelmä
• feodaaliyhteiskunta
• keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki
Löytöretket
• löytöretkien edellytykset ja seuraukset
• maailmantalouden syntyminen
Teollistuva maailma
• tekniset innovaatiot ja koneteollisuuden alkuvaiheet
• muutokset sukupuolten työnjaossa
• yhteiskunnalliset muutokset ja ympäristövaikutukset
• muutokset kaupunkirakenteessa
Globaali kulutusyhteiskunta
• raaka-aineiden ja markkinoiden jakaminen
• massatuotanto ja kulutusyhteiskunta
• sosialistinen suunnitelmatalous

• kolmannen maailman muotoutuminen
• kasvun rajat ja uudet haasteet
5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5)
Esihistoria
• esihistoria ja tulkinnat suomalaisten alkuperästä
• asutus, elinehdot, uskonnot ja uskomukset sekä ulkoiset yhteydet
Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuriyhteisöön keskiajalla
• Suomi idän ja lännen välimaastossa
• sääty-yhteiskunnan synty
• asutus, elinkeinot, uskonnolliset ja poliittiset muutokset
Uuden ajan uudet tuulet
• uskonpuhdistus ja keskusvallan voimistuminen
Suurvaltakausi
• suurvaltakauden vaikutukset Suomessa
• talous, väestö, koulutus
Vapauden ja hyödyn aika
• kulttuurinen ja taloudellinen kehitys
• kustavilaiset uudistukset
• kansallisen tietoisuuden ensi askeleet
6. Kulttuurien kohtaaminen (HI6)
Tarkasteltavaksi kulttuurialueeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista:
• Afrikka
• arktiset kulttuurit
• Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit
• Intia
• islamin maailma
• Japani
• Kiina
• Korea
• Latinalainen Amerikka
• Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit

YHTEISKUNTAOPPI
Perusopetus
Valinnaiset kurssit
1. Yhteiskuntatiedon perusteet (yh1)
2. Taloustiedon perusteet (yh2)

Lukiokoulutus
Opetuksen tavoitteet
Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• ymmärtää yhteiskunnan olemuksen historiallisen kehityksen tuloksena
• tuntee Suomen yhteiskuntajärjestelmän ja talouselämän perusteet ja toimintatavat
ja osaa suhteuttaa ne eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin
• hallitsee keskeisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen käsitteistön

• on selvillä vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista kansalaisyhteiskunnassa ja
osaa myös käyttää niitä
• pystyy hankkimaan ajankohtaista tietoa eri lähteistä sekä arvioimaan kriittisesti
verbaalista, kuvallista ja tilastollista informaatiota
• kykenee muodostamaan itselleen perustellun näkemyksen ristiriitaisista ja
arvosidonnaisista yhteiskunnallisista ja taloudellisista kysymyksistä
• saa edellytyksiä vastuuntuntoisen, tasa-arvoa kunnioittavan ja suvaitsevan
yhteiskuntakäsityksen rakentamiseen.
Pakollinen kurssi
1. Yhteiskuntatieto (YH1)
Suomalaisen yhteiskunnan kehitys
• Suomen väestörakenne
• hyvinvointivaltion rakentuminen
• hyvinvointivaltion mahdollisuudet
Valta
• valta käsitteenä ja vallankäytön muodot
• poliittiset järjestelmät
Vaikuttaminen
• demokratia ja kansalaisyhteiskunta
• globaali vaikuttaminen
• vaikuttamisen haasteet
Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät
• perusoikeudet
• tuomio- ja järjestysvalta
• turvallisuuspolitiikka ja vaihtuvat uhkakuvat
Sosiaalipolitiikka
• tarkoitus, tehtävä ja muodot
Syventävät kurssit
2. Taloustieto (YH2)
Suomalaisten elinkeinot
• alkutuotanto
• teknologia ja teollistuminen
• palveluyhteiskunta
Taloudellinen toiminta ja yritykset
• talouden peruskäsitteet
• kysyntä, tarjonta ja tasapaino markkinatalouden perusteina
• kilpailu ja sen muodot
• yritystoiminta ja kuluttaja
Talouselämän vaihtelut ja häiriöt
• taloudellinen kasvu
• keynesiläisyys ja monetarismi talouden häiriöiden vaihtoehtoisina ratkaisumalleina
Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat
• markkinoiden vapautuminen
• rahoitusmarkkinoiden rakenne
• rahapolitiikka ja korko

Julkinen talous ja talouspolitiikka
• verotus ja finanssipolitiikka
• politiikka ja markkinavoimat
• tulopolitiikka
Suomi kansainvälisessä kaupassa
• kansainvälistyvä talous ja Suomi
• globalisaation vaikutuksia
Suomen talouden tulevaisuudennäkymät
• uhkatekijät, mahdollisuudet ja kasvun rajat
3. Kansalaisen lakitieto (YH3)
Lakitiedon perusteet
• Suomen oikeushistoria
• oikeusjärjestys ja oikeusjärjestelmä
• peruskäsitteet
• oikeudellisen tiedon hankkiminen
Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet
• perheoikeus
• työoikeus
• kuluttajansuoja
• velka, takaus ja maksukyvyttömyys
• asuminen
• muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin
Rikos- ja prosessioikeus
• oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot
• rangaistukset
• kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen
4. Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (YH4)
Eurooppalainen identiteetti
• yhteiset eurooppalaiset arvot
• Euroopan unionin kansalaisuus
Vaikuttaminen ja vallankäyttö Euroopan unionissa
• Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmä
• suomalaiset Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä
• erilaiset jäsenet
Euroopan unionin alueelliset vaikutukset
• nuorten opiskelu ja työnteko Euroopan unionissa
• alueitten unioni kansalaisen näkökulmasta
Euroopan unionin haasteet
• Euroopan unionin laajeneminen
• yhteinen turvallisuuspolitiikka
• Euroopan unioni ja globaalit järjestelmät

PSYKOLOGIA
Lukiokoulutus
Opetuksen tavoitteet

Psykologian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• hahmottaa tutkimustiedon pohjalta ihmisen toiminnan kokonaisuutena, joka
perustuu psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutukseen
• hallitsee psykologian keskeisiä käsitteitä, kysymyksenasetteluja ja
tiedonhankintakeinoja sekä tietää psykologian tutkimustuloksia ja pystyy niiden
pohjalta arvioimaan tieteellisen tiedon mahdollisuuksia ja rajoituksia
• ymmärtää psykologista tietoa siten, että pystyy soveltamaan tietojaan
elämäntilanteidensa ja mahdollisuuksiensa tunnistamiseen, oman psyykkisen
kehityksensä ja hyvinvointinsa edistämiseen, opiskeluunsa sekä ajattelunsa,
ihmissuhteidensa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen
• osaa hankkia psykologista tietoa eri tietolähteistä ja kykenee arvioimaan tiedon
luotettavuutta
• kehittää valmiuksiaan sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan,
yhteiskunnallisten ja kulttuurillisten muutosten – kuten teknologisen kehityksen –
tunnistamiseen ja kohtaamiseen sekä erilaisista kulttuuritaustoista ja
yhteiskunnallisista oloista tulevien ihmisten toiminnan ymmärtämiseen.
Syventävät kurssit
1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1)
• psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen
tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden
selittämiseen
• psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia
psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä
• oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia
• sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit
2. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)
• yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa
• psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa
• psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi
perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen
• sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä
kehityksessä
• psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen
• psyykkisen kehityksen tutkiminen
3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3)
• kognitiiviset perusprosessit
• vireystilan säätely, nukkuminen ja uni
• hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys
psyykkisiin toimintoihin
• kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus
• kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia
4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4)
• eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen
• tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja
merkitys
• motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus

• motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset
ihmisen toiminnassa
• motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja
yhteisötasolla
• motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä
motivaation ja tunteiden biopsykologinen perusta
• korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja
päätöksenteko
5. Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5)
• persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identiteetti
• persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista
• persoonallisuuden tutkiminen
• mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt
• psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa
• psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen

MUSIIKKI
Lukiokoulutus
Opetuksen tavoitteet
Musiikin opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa
• ilmaisee itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen, yksin ja ryhmässä
• syventää tietojaan musiikin eri tyyleistä, lajeista ja historiasta
• tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja ymmärtää musiikkikulttuurien
monimuotoisuutta
• ymmärtää musiikin ja äänen merkitystä mediassa.
Pakolliset kurssit
1. Musiikki ja minä (MU1)
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. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen
musiikkitoimintaan. Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta
käytännön musisoinnin avulla sekä perehdytään kuulonhuoltoon.
2. Moniääninen Suomi (MU2)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja
vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Kurssilla tutkitaan erilaisia Suomessa
esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä niiden
taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen
taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin. Sisältöjen tulee edustaa
eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia.

KUVATAIDE

Lukiokoulutus
Opetuksen tavoitteet
Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja arvottamaan kuvataidetta ja muuta visuaalista
kulttuuria omassa elämässään ja yhteiskunnassa
• tuntee kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin keskeisiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä
taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa,
arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa
• harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin
sekä yhteistyöhön
• oppii valitsemaan ja käyttämään tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja,
tekniikoita ja välineitä kuvallisessa ilmaisussaan
• tuntee nykytaidetta ja kuvataiteen historiaa
• ymmärtää mediakulttuuria ja sen vaikutusta ihmiseen ja yhteiskuntaan
• oppii mediatuotannon visuaalisen sisällön suunnittelua, tuottamista ja esteettistä
arviointia ja osaa soveltaa mediateknologiaa omassa kuvallisessa työskentelyssään
• tuntee arkkitehtuurin, muotoilun ja esinekulttuurin visuaalista kieltä ja historiaa
• tiedostaa oman toimintansa vaikutukset luontoon, kulttuurimaisemaan,
rakennettuun ympäristöön ja niitä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon
• osaa käyttää ja arvostaa kulttuuripalveluja.
Pakolliset kurssit
1. Minä, kuva ja kulttuuri (KU1)
• mitä taide on: taide yksilön ja yhteiskunnan kannalta ja erilaiset taidekäsitykset
• kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa
• taide kulttuurin tulkkina: suomalaisuus, pohjoismaisuus, eurooppalaisuus ja
Euroopan ulkopuolisia kulttuureita
• oma kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen työskentely,
digitaalisen kuvan käyttö
• kuvan rakentamisen keinot: sommittelu, muoto, väri, liike, tila ja aika
• kuvan tulkinta ja analysointi kuvallisin ja sanallisin keinoin, analysointitapoihin,
kuten formalistiseen, semioottiseen, ikonografiseen ja reseptioanalyyttiseen
tulkintaan tutustuminen
2. Ympäristö, paikka ja tila (KU2)
• tila käsitteenä: tilan kokeminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana
• arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteet: mittakaava, liike, tila,
suhdejärjestelmät, rakenne, väri, muoto ja materiaali
• maisema, rakennus, esine ja taideteos materiaalisena, henkisenä, esteettisenä ja
oman aikansa kulttuurihistoriallisena viestinä
• arkkitehtuuri ja muotoilu kulttuurisesti kestävän kehityksen ja talouselämän
näkökulmasta
• mallintaminen, havainnekuvat, pienoismallit ja materiaalikokeilut

LIIKUNTA

Lukiokoulutus
Opetuksen tavoitteet
Liikunnan opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• kehittää taitojaan ja tietojaan eri liikuntamuodoissa
• kokee omaehtoisen liikunnan harrastamisen mielekkääksi
• osaa arvioida omaa fyysistä kuntoaan sekä asettaa itselleen tavoitteita
• ymmärtää liikunnan ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä
• osaa työskennellä rakentavasti, turvallisesti ja vastuullisesti sekä itsenäisesti että
ryhmässä.
Pakollinen kurssi
1. Kuntokurssi (LI1)
• fyysisen kunnon harjoittelu ja rentoutusharjoitukset
• sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit
• voimistelu ja tanssi eri muodoissaan
• uinti- ja vesipelastustaito
• suunnistus ja luontoliikunta
• talviliikunta
• yleisurheilu

TERVEYSTIETO
Lukiokoulutus
Opetuksen tavoitteet
Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
• ymmärtää työ- ja toimintakyvyn, turvallisuuden sekä sairauksien ehkäisyn ja
terveyden edistämisen merkityksen
• osaa käyttää terveyden edistämiseen, terveyteen ja sairauteen liittyviä keskeisiä
käsitteitä
• ymmärtää sairauksien, erityisesti kansantautien ja tartuntatautien, ehkäisyn
merkityksen ja tuntee niiden keskeisiä ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksia yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmasta
• pohtii terveyttä koskevia arvokysymyksiä ja osaa perustella omia valintojaan ja
oppii arvostamaan terveyttä voimavarana sekä edistämään terveyttä
• tuntee kansanterveyden historiallista kehitystä ja väestöryhmien välisten
terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä
• tuntee terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalveluja sekä kansanterveyteen liittyvää
kansalaistoimintaa
• perehtyy terveyttä koskevan tiedon hankintamenetelmiin sekä osaa kriittisesti
arvioida ja tulkita terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa ja erilaisia
terveyskulttuuriin liittyviä ilmiöitä.
Pakollinen kurssi
1. Terveyden perusteet (TE1)
• työ- ja toimintakykyyn sekä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä: ravitsemus, uni,
lepo ja kuormitus, terveysliikunta, mielenterveys, sosiaalinen tuki, työhyvinvointi,

työturvallisuus, turvallisuus kotona ja vapaa-aikana, ympäristön terveys
• seksuaaliterveys, parisuhde, perhe ja sukupolvien sosiaalinen perintö
• kansantaudit ja yleisimmät tartuntataudit sekä niihin liittyvät riski- ja suojaavat
tekijät sekä niihin vaikuttaminen
• sairauksien ja vammojen itsehoito, ensiapu ja avun hakeminen
• terveyserot maailmassa, terveyseroihin vaikuttaviin tekijöihin tutustuminen
• terveystietojen tiedonhankintamenetelmiä sekä terveyttä koskevan viestinnän,
mainonnan ja markkinoinnin kriittinen tulkinta
• terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelujen käyttö, kansalaistoiminta
kansanterveystyössä
Syventävät kurssit
2. Terveys ja arkielämä (TE2)
• itsetuntemus, aikuistuminen, sosiaalisen tuen merkitys perheessä ja lähiyhteisössä
• vanhemmuuteen ja perhe-elämään valmentautuminen
• elämänilo, mielenterveyden ylläpitäminen ja jaksaminen, masennuksen ja kriisien
kohtaaminen
• ruoan terveydelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset merkitykset sekä
painonhallinta, terveysliikunta, syömishäiriöt
• fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, väkivallaton viestintä
• seksuaaliterveys
• terveysongelmia selittäviin kulttuurisiin, psykologisiin ja yhteiskunnallisiin
ilmiöihin ja niiden tulkintoihin tutustuminen, esimerkiksi elämän mielekkyyden
kokeminen, ruumiinkuva/kehollisuus, mielihyvä ja riippuvuudet nykyaikana
• tupakka, alkoholi ja huumeet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan sekä globaalisesta
näkökulmasta
3. Terveys ja tutkimus (TE3)
• terveyden edistämiseen, sairauksien tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyviä eri
aikakausien menetelmiä
• terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden tutkiminen: fyysisen ja psyykkisen työja toimintakyvyn mittaaminen, ergonomiamittaukset, työhyvinvointi ja siihen
vaikuttavat tekijät
• terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen käytäntöjä, asiakkaan ja potilaan
oikeudet
• tutkimustiedon ja median terveydestä välittämien mielikuvien kriittinen lukutaito,
medikalisaatio
• terveystottumusten arvioiminen ja seuranta sekä tutkimusten tekeminen

TIETOTEKNIIKKA
Kursseilla tarkastellaan tietotekniikan vaikutuksia työhön ja ammatteihin, yksilöön, yhteiskuntaan ja
palveluihin. Tietotekniikan opiskelu tarjoaa myönteisiä taidollisia ja tiedollisia kokemuksia ja
antaa valmiuksia tietokoneen käyttöön sekä opettaa ymmärtämään tietojärjestelmien
toimintaperiaatteita ja niiden hyväksikäytön mahdollisuuksia osana yhteiskunnallis-historiallista
kehitystä.

Soveltavat kurssit
1. Tietotekniikan perusteet (AT1)
Kurssin jälkeen oppilas tuntee tietotekniikan peruskäsitteet, osaa käyttää tietokonetta, selviää
yleisimmistä tietokoneen käyttöongelmista itsenäisesti, ymmärtää käyttöjärjestelmän merkityksen ja on
tutustunut tarpeellisiksi katsomiinsa työvälineohjelmiin.
Sisältö
- tietokoneen käyttö
- tietokonejärjestelmän esittely
- käyttöjärjestelmä tietokoneen toiminnan ohjaajana
- työvälineohjelmat ja niiden käyttö
- vuorovaikutus ihmisen ja koneen välillä
- ohjelmointikielten tarjoamat mahdollisuudet
- tietojenkäsittely ja sen kehitysvaiheet
- historiallinen katsaus
- peruskäsitteistö
- tiedonhallinta ja tietoliikenne
- sähköposti
- virukset
- tietoverkot
2. Tietokone työvälineenä / projektityö (AT2)
Kurssi toteutetaan projektityönä, jonka oppilas tekee yksin tai ryhmässä. Projektiaiheen opiskelija
valitsee itse ja se voi integroitua muihin oppiaineisiin. Tavoitteena on käyttää tiedon hankinnassa ja
muokkaamisessa hyväksi tietokonetta ja tietoverkkojen palveluita. Oleellista kurssin onnistumiselle on,
että opiskelija valitsee itseään kiinnostavan aiheen ja toteutustavan sekä asettaa tavoitteet itselleen
sopiviksi. Kurssi arvioidaan opiskelijan tekemän raportin pohjalta joko suoritetuksi tai hylätyksi.
Esimerkkejä projektityön aiheista:
opetusohjelma, peli, käyttöohje tms. hypermedialla toteutettuna (Toolbook, Hypercard, jne.)
Jonkin työvälineohjelman käyttöohjeen laadinta
UKK kuntotestin laskentaohjelman laadinta (taulukkolaskenta, ohjelmointi)

LUOVA ONGELMARATKAISU (LOR)
Soveltava kurssi
1. Luovan työn kurssi (LOR1)
Luovan työn kurssi opastaa arkielämän ongelmien ratkaisua ja uusien mahdollisuuksien löytämistä
mm. Painottamalla suuren ideamäärän tarpeellisuutta hyvän ratkaisun taustalla, pohtimalla tapojamme
ajatella, syventymällä itse ongelman määrittelyyn sen varmistamiseksi, ettei löydetyllä ratkaisulla ole
ratkaistu täysin väärää ongelmaa, antamalla malleja tavoitteiden asettamista ja ideoiden arvostelua
varten. Kurssi opastaa myös idean ”myymistä” tahoille, joiden hyväksyntä on tarpeen.

JULKAISUTOIMINTA
Soveltava kurssi
1. Julkaisutoiminnan kurssi (JUL1)

Kurssilla tutustutaan lehden toimittamiseen esim. julkaisemalla aikuislukion lehti.

