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YHTEYSTIEDOT 
 
HALLINTO    
Rehtori Tiina Partanen  050 567 9756 
Vararehtori Miika Pöntinen 050 318 1988 
Kanslia, Merja Taipaleenmäki 050 318 2090 
Opinto-ohjaaja Pauliina Pakaslahti 044 497 3687 
Opinto-ohjaaja Heli Makkonen  040 357 7897 
Kuraattori Sara Hevosmaa  040 516 3873 
Psykologi Teemu Kallio  040 352 7383 
Terveydenhoitaja Paula Laurila 044 497 3702 
Kiinteistönhoitaja Kari Karjalainen  050 336 8580 
Puhtaanapito Sanna Falin  050 088 1732 
Ruokahuolto Johanna Sarajärvi 050 318 1976 
 
Hallinnon ja tukipalveluiden henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@liminka.fi 
         
OPETTAJAT  
Aune Anttila   matematiikka, kemia  040 621 6846      
Miina Happonen  fysiikka, matematiikka  040 628 1161 
Pentti Hautamäki  kemia, matematiikka   050 318 2076 
Petteri Isokoski  ruotsi   050 318 1987 
Laura Korppinen  matematiikka  040 485 7258 
Jenni Kujala   terveystieto, erityisopetus  050 412 2120 
Salme Kälkäjä  englanti    040 635 3167 
Riitta Kärki   biologia, maantiede  050 318 1990  
Miika Pöntinen  historia, yhteiskuntaoppi  050 318 1988 
Outi Rajanen   psykologia, historia, uskonto 040 195 0871  
Anna-Maria Rönkkö  äidinkieli ja kirjallisuus   050 318 1993 
Tanja Sirviö   äidinkieli ja kirjallisuus  050 521 0015 
Anton Uotila   matematiikka, fysiikka  040 634 1057 
Niina Uusitupa  kuvataide, historia  040 574 7207 
Liisa Välimäki  uskonto, filosofia  050 318 1994 
Reeta Ylävaara     englanti    050 318 2080 
 
Jukka Kuivala   liikunta   050 318 2056    
Jukka Tappola  musiikki   050 318 2073 
Riikka Turpeinen  liikunta   050 318 2075 
Marja-Liisa Wieri  saksa   050 318 2077 
 
Opettajien  
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.liminka.fi 
 
 
Lukion kotisivujen osoite on: https://www.liminka.fi/lukio 
Lukion Facebook -sivut löytyvät hakusanalla: Limingan lukio 
Lukion virallinen IG -tili löytyy hakusanalla: Limingan lukio 
      

mailto:etunimi.sukunimi@liminka.fi
mailto:etunimi.sukunimi@edu.liminka.fi
https://www.liminka.fi/lukio/
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RYHMÄNOHJAAJAT 
 

Ryhmänohjaaja hoitaa ohjausryhmänsä opiskeluun liittyviä asioita ja pitää yhteyttä koteihin. Ta-
paat ryhmänohjaajasi keskiviikkoisin klo 11.45-13 välisenä aikana tarkemman aikataulun mukaan.
     
22A    Miina Happonen    
22B    Anton Uotila      
22C    Anna-Maria Rönkkö    
21A    Petteri Isokoski     
21B    Tanja Sirviö         
21C    Niina Uusitupa         
20A    Liisa Välimäki    
20B    Pentti Hautamäki      
20C    Reeta Ylävaara  
      
   
 

PERIODIT JA ARVIOINTIPÄIVÄT 
 
 
SYYSLUKUKAUSI  10.08.2022 - 22.12.2022 
KEVÄTLUKUKAUSI  09.01.2023 – 03.06.2023 
 
PERIODIT    LOMAT 
1. jakso 10.08. – 30.09.2022  syysloma  24.10. - 30.10.2022 
2. jakso 03.10. – 29.11.2022  joululoma  23.12. - 08.01.2023 
3. jakso 30.11. – 07.02.2023  talviloma 06.03. - 12.03.2023 
4. jakso 08.02. – 06.04.2023  pääsiäinen       07.04. - 10.04.2023 
5. jakso 11.04. – 03.06.2023 
 
    

ARVIOINTIPÄIVÄT 

   uusinta ilmoittautumi-
nen uusintaan 

1. jakso 22.9., 23.9., 26.9., 27.9., 28.9., 29.9. ja 30.9.  
 

ke 19.10.  
klo 13.30 

pe 14.10. 

2. jakso 21.11., 22.11., 23.11., 24.11., 25.11., 28.11., ja 29.11. 
 

ma 19.12. 
klo 13.30 

to 15.12. 

3. jakso 30.1., 31.1., 1.2., 2.2., 3.2.,6.2. ja 7.2.  
 

ke 22.2. 
klo 13.30 

pe 17.2. 

4. jakso 29.3., 30.3., 31.3., 3.4., 4.4., 5.4. ja 6.4. 
 

ke 26.4. 
klo 13.30 

pe 21.4. 

5. jakso 24.5., 25.5., 26.5., 29.5., 30.5., 31.5. ja 1.6. ke 7.6. 
klo 8.30 

ma 5.6. 
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OPPITUNNIT JA OPETUSTILAT 
 

Keskiviikkoisin klo 11.45-13.00 
RO/OP erillisen aikataulun mukaan 
 
 
 
 
 
 

 

TUNTIKIERTOKAAVIO 
 

klo ma ti ke to pe 

8.15-9.30 1 7 6 5 4 

9.45-11.00 4 2 3 1 6 

11.00-11.45 lounas lounas lounas lounas lounas 

11.45-13.00 3 6 ro/opo/muu 3 2 

13.15-14.30 5 1 4 2 7 

14.35-15.50 8 (kokous) 8 (kokous) 5 7 8 

 
 

OPETUSTILAT 
 
1. krs: 1016   kuvataide 
 1018 erityisopetus  
 1017 kuraattori ja psykologi vuoropäivinä    
2. krs: 2001    äidinkieli 
 2002    äidinkieli 
 2004    historia /psykologia 
 2005    englanti 
 2007    ruotsi 
3. krs: 3001    fysiikka / kemia 
 3003    matematiikka 
 3004   biologia /maantiede 
 3006    uskonto / filosofia 
 
Liminganlahden koulu: musiikki, saksa 
 
LIIKUNNAN OPETUS 
 
Liikunnan oppiaineessa opetus järjestetään puolen vuoden mittaisina 2 opintopisteen opintojak-
soina siten, että opetusta on opetuspäivinä (ma, ti, pe) 2x45 min. kerrallaan. Liikunnan opetusta 
järjestetään siten, että kaikkina puolivuotisjaksoina on opetusta tarjolla pakollisina opintoina tai 
valinnaisina opintoina. Liikunnan opettajat ovat peruskoulun ja lukion yhteisiä opettajia. Heidät 
tavoitat parhaiten Wilma-viestillä. Arviointiviikoilla koepäivinä liikunnan opetusta ei järjestetä.  
 
 

1. tunti 8.15 – 9.30 

2. tunti 9.45 – 11.00 

    ruokailu 11.00 – 11.45 

3. tunti      11.45 – 13.00 

4. tunti 13.15 – 14.30           

5. tunti 14.35 – 15.50 
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LUKUJÄRJESTYS     13.10.2022 
PERIODI 20A 20B 20C 21A 21B 21C EN 22A 22B 22C EN

1. 1 MA9 SA8+9 MB7 RU6 1 FY4.1 KE4.1 PS3.1 1 BI1 ÄI1 FI1

2 EN7 YH4 BI6½ UE5 2 RU3 ÄI5 2 MAY2 MAY2 MAY2

3 BI5 EN7 YH5 3 MA5 MA5 MB4 MB4 3 PS1 OP1 TE1

4 HI6 TE4 FI4 4 ÄI5 ÄI5 RU3 4 KE1+2 MAY EN1+2 eHI1

5 MA9 MB7 KE7 5 UE2 BI2+3 EN4 eHI3 5 RU9 SA1 EN11

6 ÄI6 ÄI6 6 HI3 EN4 UE2 eEN4 6 MAY HI1 MAY eMAY

7 FY6 GE4 EN7 7 RU3 YH2 7 ÄI1 FI1 ÄI1

2. 1 EN8 ÄI6 1 YH2 RU4 ÄI6+7 1 MA2 MA2 MA2

2 MA10 MA10 MB8 2 RU4 YH2 2 UE1 FY1+2 HI1 eEN1+2

3 MB8 MA15 KU5 3 EN4 UE2 EN5 eBI2+3 3 TE1 PS1 OP1

4 RU7 ÄI8 UE6 4 MA6 MA6 PS3.2 4 ÄI2+3 HI2 BI1 

5 FY7 PS5 EN8 5 SA5 KU3 5 YH1 BI1 RU1+2

6 ÄI8 ÄI8 MA15 6 FY4.2 KE4.2 GE2.1 6 EN1+2 EN1+2 KU1 eUE1

7 OP2 OP2 OP2 7 BI2+3 EN5 HI3 eUE2 7 RU1+2 ÄI2+3 ÄI2+3

3. 1 ÄI9 PS6 EN9 1 FY5.1 KE5.1 SA6 KU3 1 MA2+3 MB2 MA2+3 EN11

2 ÄI9 HI7 2 FY5.2 KE5.2 TE2.1 2 GE1 KU1 EN2 eKE1+2

3 MB9 MA17 ENI9 3 MA9+13 FI2 MB6+7 eEN5 3 OP1 TE1 PS1

4 RU8 FY8 ÄI9 4 EN5 MB6+7 FI2 eMA9+13 4 HI1 EN2 GE1 eKU1

5 ÄI12½ EN9 BI6½ 5 MA6½ MA6½ GE2.2 DRA 5 MB2 MA2+3 SA2 RA2

5½ NY DRA

6 MB9 MA17 UE7½ 6 ÄI6+7 YH3 RU4 6 EN2 GE1 FY1+2 eEN2

7 MA13 MA13 ÄI12½ 7 LI4 7 FI1 RU1+2 HI2

4. 1 MA11 MB5 SA7 KU4 1 FY1+2 UE1 EN3 eEN3

2 MB5 MA11 UE3 2 KU1 EN3 KE1+2 eGE1

3 RU5 ÄI6+7 YH3 3 EN3 KE1+2 UE1 eFY1+2

4 FI2 HI3 EN6 eEN6 4 HI2 RU1+2 ÄI4

5 YH3 RU5 ÄI8 MEDIA 5 MB3 MA3+4 SA3 RA3

6 EN6 EN6 BI2+3 eFI2 6 MA3+4 PS2 MA3+4

7 HI4 BI4 7 ET KU2 HI5

5. 1 FY6 GE3 TE3.1 1 MA4 SA4

2 MA7 MA7 PELITO 2 KE3 FY3 PS2

3 BI5 FI3 ROBTO 3 ÄI4 YH1 RU1+2

4 PS4 ÄI9 KE6 4 RU1+2 ÄI4 YH1

5 EN10 HI4 SA8 5 FY3 KE3 KU2

6 UE4 EN12 6 MA4 MB3 MA4

7 ÄI8 ÄI8 RU5 7 MU2 KU2 HI5

8 ma BI6½ 8 ma Mapaja 8 ma LIT1.2 LIP1.2 MU1

ti ti ti LIT1.2 LIP1.2 MU1

pe LI5 pe LI6 pe

8 ma KU6 DRA Mapaja 8 ma LIT3 LIP3 MU1

ti LIT2.1 LIP2.1 MU3-5 ti LIP3

pe LIT2.2 LIP2.2 RU10 pe  
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Limingan lukion lukujärjestys on osin luokkamuotoinen. Opiskelijat kuuluvat A, B tai C -ryhmään. 
Lukujärjestyksen yläosassa näkyy ryhmien tunnukset, jossa numero merkitsee lukiokoulutuksen 
aloitusvuotta. Abien opinnot näkyvät lukujärjestyksen vasemmassa reunassa ylhäältä alaspäin pe-
riodeittain ja ensimmäisen vuoden opinnot oikeassa reunassa. Lukujärjestyksessä lihavoidulla nä-
kyvät opinnot ovat valtakunnallisia pakollisia opintoja ja ei-lihavoidulla merkityt opinnot ovat val-
takunnallisia valinnaisia opintoja tai paikallisia syventäviä opintoja. Lukuvuoden aikana sinulla on 
viisi eri viikkolukujärjestystä. 
 
Numerolla merkittyä vaakariviä kutsutaan palkiksi. Kun palkissa on lihavoidulla merkittyjä opintoja, 
opiskelet ne oman ryhmäsi kanssa ja tavallisella fontilla merkatuissa opinnoissa valitset rinnakkai-
sista palkeista sinun opintosuunnitelmaan kuuluvan opintojakson. Jos valinnat näyttävät menevän 
päällekkäin, tarkasta onko opintoja tarjolla toisen periodin aikana. Opinto-ohjaaja auttaa opintova-
lintoihin liittyvissä asioissa. Voit päällekkäisyyden vuoksi opiskella opinnot itsenäisinä opintoina tai 
muulla tavoin. Sinun kannattaa tietysti valita kaikki tarjolla olevat opinnot yo-kokeissa kirjoittamiisi 
aineisiin. 
 
Lukuvuoden aikana lukujärjestys saattaa muuttua. Ajantasainen lukujärjestys päivitetään aina luki-
on verkkosivuille ja Wilmaan. Voit tutkia lukuvuoden lukujärjestystä sijoittamalla palkeista valit-
semasi opinnot tuntikiertokaavioon.  
 
 
 
 

klo ma ti ke to pe 

8.15-9.30 1 7 6 5 4 

9.45-11.00 4 2 3 1 6 

11.00-11.45 lounas lounas lounas lounas lounas 

11.45-13.00 3 6 ro/opo/muu 3 2 

13.15-14.30 5 1 4 2 7 

14.35-15.50 8 (kokous) 8 (kokous) 5 7 8 
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YHTEISET TOIMINTATAVAT 
 
Yleistä 
 
Yhteisten toimintatapojen tarkoituksena on taata kouluyhteisön jäsenten, sekä opiskelijoiden, että 
henkilökunnan viihtyvyys ja turvallisuus koulutyön eri tilanteissa ja luoda opiskelijoille ja henkilö-
kunnalle tasavertaiset olosuhteet opiskeluun ja hyvinvointiin.  
 
Kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia noudattamaan yhteisiä sääntöjä koulun toiminta-aikana. 
 
Koulun toiminta-ajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen aikataulu, jolloin opiskelijat ovat vel-
vollisia olemaan läsnä oppitunneilla. Kouluajaksi katsotaan myös hyppytunnit koululla, koulun jär-
jestämät tilaisuudet, kuten urheilukilpailut, konsertit, teatteriesitykset, opintomatkat, tutustumis-
käynnit sekä opiskelijakunnan järjestämät tilaisuudet. 

1 § En kiusaa 

Jokaisella on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työskentely-ympäristöön. Toisen ihmisen fyysinen ja 
psyykkinen häirintä, kiusaaminen ja epäkunnioittava kohtelu on kielletty.  
 
2 § Huomioin toiset olemalla ystävällinen 
 
Kehumiseen, auttamiseen ja iloiseen kohtaamiseen kannustetaan lämpimästi.  
 
3 § Annan työrauhan opiskelukaverille ja opettajalle 
 
Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen käyttäytymisellään edistämään työrauhaa, viihtyisyyt-
tä ja työturvallisuutta sekä noudattamaan hyviä tapoja. Jos joskus toimin väärin, opettelen myön-
tämään sen. 
 
4 § Noudatan sovittuja aikatauluja 
 
Tulen oppitunnille ajoissa ja sovin poikkeusjärjestelyistä hyvissä ajoin, palautan tehtäväni sovittu-
na ajankohtana. 

5 § Huolehdin koulutehtävistäni ajallaan, enkä harjoita vilppiä 

Opiskelijan tulee perehtyä hänelle annettuihin tehtäviin tunnollisesti ja palauttaa osoitetut harjoi-
tukset ja tehtävät määräaikaan mennessä. Oppivelvollisuuslain mukaan opiskelija on velvollinen 
toteuttamaan oppivelvollisuuttaan opiskelemalla. 

Kaikenlainen vilppi, mukaan lukien koevilppi, plagiointi tai toisen tuotoksen tarjoaminen omana, 
on kielletty ja siitä seuraa sanktio.   
 
6 § Huolehdin poissaolojen selvitykset yhteisten ohjeiden mukaisesti 
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Nuorten oppimäärän mukaisessa lukiokoulutuksessa opetus on päiväopetusta. Opiskelijan tulee 
osallistua lähiopetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta erityisestä syystä. Poissa-
olosäännöt on eritelty tarkemmin omassa kohdassaan. 
 
7 § Pidän huolen yhteisestä omaisuudesta ja ympäristöstä 
 
Oppimateriaalit, tietokoneet, kuulokkeet, näytönsuojakalvot ja muut opiskeluun liittyvät tarvik-
keet ovat koulun omaisuutta. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Opiskelija on velvolli-
nen korvaamaan vahingon, jonka hän on aiheuttanut tahallisesti tai varomattomuuttaan koulun tai 
jonkun toisen henkilön omaisuudelle. Huolehdin, että kouluympäristö pysyy siistinä enkä roskaa. 

8 § Päihteet eivät kuulu kouluun 

Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on kielletty kaikissa koulukeskuksen tiloissa sekä piha-
alueilla tupakkalain mukaisesti. Päihteiden ja huumeiden käyttäminen ja niiden vaikutuksen alai-
sena esiintyminen on kielletty koulukeskuksen alueella ja opiskeluun liittyvissä tilaisuuksissa. 

9 § Noudatan liikennesääntöjä  
 
Koulualueella ja sen ympäristössä liikuttaessa on noudatettava liikennesääntöjä ja oltava varovai-
nen, sillä alueella liikkuu paljon koululaisia ja opiskelijoita eri kulkuneuvoilla. Kulkuvälineet säilyte-
tään niille varatuilla paikoilla.  
 
Sovittujen sääntöjen laiminlyönti 
Opiskelijaa, joka ei noudata lukion toimintatapoja tai käyttäytyy muuten sopimattomasti, voidaan 
kurinpitokeinoilla ojentaa. Opettaja tai rehtori voi määrätä häiritsevän opiskelijan poistumaan jäl-
jellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, tai 
oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. Sivistyslauta-
kunta voi erottaa opiskelijan määräajaksi enintään yhdeksi vuodeksi. 
 

 

OPISKELUN TUKIPALVUT  
 
Opinto-ohjaus  
 
Ohjauksella tarkoitetaan yleisemmin jatko-opintokelpoisuuden saavutta-
miseen liittyviä seikkoja, oppiainevalintoja, urasuunnittelua, omien vahvuuk-
sien löytämistä ja jatko-opintopaikan valintaa. Koko koulu ohjaa, se on uudistuneen lukion opetus-
suunnitelman kantava ajatus. Ensisijainen arjen tuki opinnoissa on opiskelukaveri ja oma opiskelu-
ryhmä. Henkilökunnasta ensisijainen yhteyshenkilö on ryhmänohjaaja, mutta voit kääntyä asiasi 
kanssa kenen tahansa koulun henkilökuntaan kuuluvan puoleen. Opinto-ohjauksen ensimmäinen 
kurssi (OP1) on hajautettu ensimmäisen lukiovuoden kolmelle ensimmäiselle jaksolle. Opetus to-
teutetaan kolmen eri oppiaineen moduuleista yhdistetyn opintojakson aikana (TE1+PS1+OPO1). 
Opintojakson nimi on minä oppijana. Ryhmänohjaaja toteuttaa myös opinto-ohjausta sekä ro-
varttien että pidempien ro-tuntien muodossa. Näistä koostuu lukioaikana OP4-opintojakso. 
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Opinto-ohjaajalle voi varata ohjausaikoja ympäri vuoden tarvittaessa. Limingan lukiossa pyritään 
siihen, että jokainen lukiolainen käy ohjauskeskustelussa vähintään kerran joka lukuvuosi. Ylärajaa 
ei ole määritelty, ja opiskelija voi itse pyytää aikaa opolta. 
 
 
Erityinen tuki ja erityisopetus 
 
Syystä riippumatta opiskelija on lukiolain mukaan oikeutettu opiskelun tukeen. Mikäli opiskelussa 
ilmenee oppimiseen liittyviä haasteita, aika opiskelutehtävien tekemiseen ei riitä, keskittyminen 
on vaikeaa ja tai jokin sisältö vain yksinkertaisesti on haastava hahmottaa, käänny ensimmäiseksi 
aineenopettajan puoleen. Hän pohtii, pystyykö kevyillä järjestelyillä parantamaan opiskelun edel-
lytyksiä. Mikäli opiskelussa ilmenee kuormittumiseen liittyviä haasteita, käänny opinto-ohjaajan 
puoleen. Tällöin erityisestä syystä ja yhdessä läpikäydyn tilannekatsauksen jälkeen opintojen edis-
tämisestä muokataan sinulle sopiva aikataulu. Tällöin apunasi voivat olla myös erityisopettaja, 
koulupsykologi tai koulukuraattori. Muokattu suunnitelma voi olla lyhytaikainen tai pidemmälle 
aikavälille suunniteltu. Lukion erityisopettajalta saat yksilöllistä tukea opintoihisi, mikä voi olla 
apua lukemisen ja kirjoittamisen haasteissa, oppimistekniikoiden hiomisessa sekä aikatauluttami-
sessa. Erityisopettajan kanssa suunnitellaan ja haetaan erityisjärjestelyitä niin opintoihin kuin yli-
oppilaskirjoituksiin. 
 
Koulukuraattori  
 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja hän työskentelee osana moniammatillista opiske-
luhuoltoa. Kuraattori voi auttaa sinua kaikissa mieltäsi painavissa asioissa, kuten esimerkiksi kave-
riasioissa, mielialapulmissa sekä muissa mieltä painavissa huolissa. Koulukuraattori Sara Hevosmaa 
on tavattavissa lukiolla kolmena päivänä viikossa (ma-ke) lukion 1. kerroksessa työtilassa 1018.  
Ajan kuraattorille voit varata numerosta 040 5163873 soittamalla sekä viestitse/whatsappilla, 
Wilman kautta tai sähköpostilla. Jos ovi on auki, voit myös pistäytyä juttelemassa ilman aikaakin! 
 
Koulupsykologi 
 
Psykologi on laillistettu terveydenhuollon asiantuntija. Koulupsykologin vastaanotolle voit hakeu-
tua matalalla kynnyksellä erilaisissa opintojen sujumiseen tai arjen huoliin liittyvissä asioissa. Tar-
vittaessa psykologi selvittää näihin liittyviä vaikeuksia psykologisten tutkimusmenetelmien avulla 
yhdessä opiskelijan kanssa ja tekee arvion tuen tarpeesta. Psykologi on tavattavissa lukiolla pää-
sääntöisesti torstaisin ja perjantaisin 1. kerroksen työtilassa 1018. Lukion koulupsykologina toimii 
Teemu Kallio. Ajanvaraus Wilman kautta tai puhelimitse 040 352 7383; tekstiviesti/WhatsApp. 
 
Opiskelijaterveydenhuolto  
 
Opiskelijaterveydenhuolto on järjestetty Limingan terveyskeskuksessa:  
terveydenhoitajana toimii Paula Laurila p. 044 4973702. 
 
Kouluruokailu 
 
Lukiolainen saa maksuttoman koululounaan silloin kun osallistuu lukujärjestyksen mukaiseen lä-
hiopetukseen. Lukion ruokailu järjestetään 11.00 – 11.40 Linnukan ja Hannu Krankan koulun ruo-
kaloissa. Abiturienttien koululounastarjoilu lakkaa penkkareiden jälkeen, jolloin ei enää opiskella 
lukujärjestyksen aikatauluissa. 
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Tukiopetus  
 
Opiskelijalla on oikeus tukiopetukseen. Tukiopetuksesta voi sopia opetta-
van aineenopettajan kanssa. Maanantaisin lukiolla järjestetään matema-
tiikkapajaa klo 14.35-n. 15.30. Pajaan voi mennä tekemään myös muiden 
oppiaineiden rästihommia. Matematiikkapajaa ei järjestetä arviointivii-
koilla. 
 
Opiskelijakunta 
 
Lukion opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki opiskelijat. Sen tehtävänä on suunnitella ja edistää opis-
kelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijakunnan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja 
tai hallitus. Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on valmistella kokousasiat ja panna päätökset 
toimeen. 
 
Opiskelijakunnan hallitus 
 
Opiskelijakunnan hallitus muodostuu opiskelijatiimien edustajista. Opiskelijakunnan hallituksessa 
on yhtä monta jäsentä, kuin opiskelijatiimejä perustetaan lukuvuosittain. Opiskelijakunnan hallitus 
muodostuu opiskelijatiimien puheenjohtajista ja uusi hallitus muodostetaan heti lukuvuoden alus-
sa. 
 
Tutor-opiskelijat 
 
Tutor -opiskelijoiden tehtävänä on toimia vertaistukena opiskelijoille. Tukioppilailta voit kysyä 
neuvoa opiskelun arkeen liittyvistä asioista. Tukioppilaat ovat mukana järjestämässä tapahtumia ja 
tempauksia. 
 
Lukionuorisotyö 
 
Lukion koulunuoriso-ohjaaja on paikalla lukiolla viikoittain. Hän toimii linkkinä lukiotoiminnan sekä 
iltaisin tapahtuvan nuorisotyön välillä.  
 
 
 
 

LUKIOSANASTOA (aakkosjärjestys) 
 

ARVIOINNIN UUSINTA TAI OIKAISU 
 
Lukiolain 53§ mukaan opiskelija voi pyytää 
rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan 
päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista 
kahden kuukauden kuluessa tiedon saamises-
ta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun 
rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. 
 

ARVIOINTI 
 
Opiskelijan oppimista arvioidaan opintojen 
aikana monipuolisin menetelmin. Arvioinnilla 
edistetään opiskelijan oppimista ja annetaan 
palautetta opiskelijalle opintojen tavoitteiden 
saavuttamisesta.  
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Arvosana annetaan opintojakson päätyttyä. 
Jos opintojakso koostuu useasta saman oppi-
aineen moduulista, annetaan vain yksi arvo-
sana. Jos opintojakso koostuu eri oppiainei-
den moduuleista, arvosana annetaan oppiai-
neittain.  
 
Arvosana perustuu opintojakson alussa mää-
riteltyihin arviointikriteereihin. Annettava 
arvosana perustuu monipuoliseen näyttöön 
opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta. 
Arviointikäytänteitä voivat olla esim. kurssin 
loppukoe, välikokeet, oppimispäiväkirja, pro-
jektityöt, itsearviointi, vertaisarviointi ja/tai 
muulla tavoin opettajan kurssin alussa mää-
rittelemä arviointiperiaate. Arviointimene-
telmien valinnassa sovelletaan kullekin oppi-
aineelle sopivimpia arviointitapoja. Erilaisten 
tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan oppi-
misen ja työskentelyn havainnointia. Arvioin-
nin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot. 
Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, 
asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuk-
siin. Arvioinnin suorittaa kyseisen oppiaineen 
opettaja kurssille määriteltyjen arviointipe-
rusteiden sekä valtakunnallisen opetussuun-
nitelman mukaisten sisältövaatimusten mu-
kaisesti.   

 
ARVIOINTIVIIKKO 
 
Periodi päättyy seitsemän koulupäivää kestä-
vään arviointiviikkoon. Arviointiviikon työpäi-
vänä käsitellään aina yhden opintojakson 
sisältöjä. Arviointipäivään voi liittyä kertaa-
mista, projektitöiden palautusta, ryhmätöitä, 
perinteinen koe tai muuta opettajan määrit-
telemää osaamisen näyttöön liittyvää toimin-
taa. 
   

ARVOSANAT 
 
Oppiaineiden arviointitapa on määritelty 
opetussuunnitelmassa. Opintojakson arvioin-
titapa käsitellään myös jokaisen opintojakson 
alussa. Arvosana 5 osoittaa 
välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 
9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja 

ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosa-
nalla 4. Opintojakso tai oppiaine, jota ei 
arvioida numeroin, arvioidaan suoritetuksi tai 
hylätyksi. (S = suoritettu, H = hylätty). Valta-
kunnalliset soveltavat arvioidaan suoritus-
merkinnällä. Paikallisesta syventävästä tai 
soveltavasta kurssista voidaan antaa arvosa-
naksi opetussuunnitelmassa päätettävällä 
tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä.  
Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja 
suullisesti arviointikeskustelussa annettu pa-
laute voivat täydentää ja täsmentää arvosa-
naa. Kesken oleva kurssisuoritus merkintään 
T:llä (T = täydennettävä). Itsenäisesti opiskel-
lusta kurssista edellytetään hyväksytty arvo-
sana.  
 
Opiskelijan on haettava kirjallisesti lupa suo-
rittaa jokin opintojakso tai sen osa itsenäises-
ti. Päätöksen suoritusoikeudesta tekee rehto-
ri kuultuaan opintojakson opettajaa. 
Kunkin oppiaineen tai aineryhmän arvioinnis-
ta päättää opiskelijan opettaja tai, jos opetta-
jia on useita, opettajat yhdessä. Päättöarvi-
oinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opet-
tajat yhdessä 
 
EROAMINEN LUKIOSTA 
 
Jos opiskelija joutuu jonkin syyn takia eroa-
maan lukiosta, hänen on etukäteen keskus-
teltava asiasta ryhmänohjaajan tai opinto-
ohjaajan tai rehtorin kanssa. Oppivelvollisuu-
den piirissä olevalla opiskelijalla on oltava 
tiedossa uusi opiskelupaikka. 
 
Lukiolain mukaan opiskelija, joka ei ole suo-
rittanut opintojaan säädetyssä ajassa ja joka 
on ilman pätevää syytä ilmoittamatta poissa 
lukiosta voidaan katsoa eronneeksi. Oppivel-
vollisuuden laajenemisen vuoksi eronneen 
opiskelijan tiedot ilmoitetaan Valpas-
järjestelmään, ja vastaanottava oppilaitos 
kirjaa opiskelijan vastaanotetuksi hoitamaan 
oppivelvollisuuttaan toisessa opiskelupaikas-
sa. Eroilmoitus tehdään Wilma-lomakkeelle. 
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GOOGLE CLASSROOM 
 
Limingan lukion jokaisella opiskelijalla on 
käytössä Google Classroom sähköinen oppi-
misympäristö. Saat tunnukset Google-
ympäristöön, kun lukio alkaa. 
 

HOPS 
 
Jokainen lukiolainen tekee heti lukion alussa 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. 
Suunnitelma kirjataan Wilmaan. Suunnitelma 
sisältää opintojaksovalinnat, yo-
tutkintosuunnitelman ja tulevaisuus- ja ura-
suunnitelman.  

 
ITSENÄINEN SUORITUS 
 
Itsenäinen opiskelu vaatii opiskelijalta moti-
vaatiota, itsekuria ja oma-aloitteisuutta. Voit 
tehdä itsenäisiä opintoja yksilöllisistä ja pe-
rustellusta syystä, jos esim. jotkut opinnot 
menevät lukujärjestyksessä päällekkäin. Itse-
näinen opiskelu tarkoittaa sitä, että saat 
opettajalta ohjeet ja tehtävät itsenäiseen 
opiskeluun ja teet kyseiset opinnot lähiope-
tukseen osallistumatta. Suorituksesta on saa-
tava opettajan ja rehtorin hyväksyntä. Pakol-
liset opintojaksot kuitenkin pyritään aina suo-
rittamaan opetukseen osallistumalla. Itsenäi-
sesti opiskellusta opintojaksosta edellytetään 
hyväksytty arvosana.  

 
ILMOITTAUTUMINEN UUSINTAKOKEI-
SIIN 
 
uusintakoe  viim.ilm. 
 
ke 19.10 
klo 13.30 

pe 14.10. 

ma 19.12 
klo 13.30 

to 15.12. 

ke 22.2. 
klo 13.30 

pe 17.2. 

ke 26.4. 
klo 13.30 

pe 21.4. 

  

K-MERKINTÄ, KESKEYTYNEET OPIN-
NOT 
 
Jos opiskelijan opintojakso keskeytyy, eli 
opiskelija ei osallistu opetukseen, ilmoittaa 
opettajalle, että ei aio opiskella opintojaksoa 
loppuun tai jättää täydentämättä keskeneräi-
set opinnot määräaikaan mennessä, opinto-
jakso merkitään K-merkinnällä. Kesken jäte-
tyn opintojakson opintoihin voi osallistua 
uudestaan vasta seuraavana lukuvuonna. K-
merkinnät poistetaan arviointikirjoista luku-
vuoden päätteeksi.   

KERTAUSTILAISUUDET YLIOPPILAS-
KOKEISIIN 
 
Ennen kevään ylioppilaskirjoituksia kaikissa 
kirjoitettavissa aineissa järjestetään kertausti-
laisuudet yo-kirjoituksia silmällä pitäen. Op-
piaineen opettaja antaa silloin viimeiset vinkit 
yo-kirjoituksia varten. Tilaisuuksiin osallistu-
minen on yo-kirjoituksiin osallistuville vält-
tämätöntä ja niihin ilmoittaudutaan erikseen. 

 
KOKEIDEN PALAUTUS 
 
Opintojaksojen opettajat ilmoittavat kokei-
den palautusajankohdat ja palautustavat. Voi 
olla, että kokeen palautus tapahtuu arviointi-
päivänä heti kokeen jälkeen ja läsnäolo on 
pakollinen.  
 

KOROTUSKUULUSTELU JA KOROTUS-
TENTIT 
 
Opiskelija saa kerran erillisessä korotusko-
keessa pyrkiä korottamaan yhden hyväksy-
tysti suoritetun opintojakson arvosanaa. Ko-
rotuskuulustelut järjestetään kevät- ja syyslu-
kukaudella ja niihin on ilmoittauduttava erik-
seen. Opintojen päättövaiheessa järjestettä-
vässä korotustentissä voi yrittää korottaa 
koko oppiaineen arvosanaa, joka muutoin 
määräytyy oppiaineen opintojaksojen arvo-
sanojen aritmeettisen keskiarvon perusteella. 
Myös korotustenttiin ilmoittaudutaan erik-
seen. 
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KOULUMATKATUKI 

Koulumatkatuki muuttui kaikilla opiskelijoilla 
1.8.2021 alkaen. Maksuttomaan koulutuk-
seen oikeutetut opiskelijat saavat koulumat-
katukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskeli-
jat. Elokuusta alkaen voit saada koulumatka-
tukea, jos sinulla on vähintään 10 matkapäi-
vää kalenterikuukaudessa. Koulumatkatuki 
korvaa koulumatkojen kustannuksia.  

Voit saada koulumatkatukea ensisijaisesti 
julkisella liikenteellä matkustamiseen tai kou-
lukuljetukseen. Jos et voi käyttää julkista lii-
kennettä tai koulukuljetusta, voit saada tukea 
itse järjestettyyn kulkutapaan, esimerkiksi 
omalla autolla kulkemiseen. 

Koulumatkatuki opiskelijoille, joilla on oi-
keus maksuttomaan koulutukseen 
Voit saada koulumatkatukea, jos koulumat-
kasi on vähintään 7 kilometriä yhteen suun-
taan. 
Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppi-
laitoksen välillä. Jos tämä reitti on alle 7 kilo-
metriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka 
linja-auton kulkema matka olisi pidempi. Kou-
lumatkan pituuden mittaamisessa käytetään 
internetin reittihakupalveluja. 
Matkalipun hinta ei vaikuta tuen saamiseen. 
 
Koulumatkatuki opiskelijoille, joilla ei ole 
oikeutta maksuttomaan koulutukseen 
Voit saada koulumatkatukea, jos koulumat-
kasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suun-
taan. 
Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppi-
laitoksen välillä. Jos tämä reitti on alle 10 
kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, 
vaikka linja-auton kulkema matka olisi pi-
dempi. Koulumatkan pituuden mittaamisessa 
käytetään internetin reittihakupalveluja. 
Voit saada koulumatkatukea alle 54 euron 
kuukausittaisiin koulumatkakustannuksiin, jos 
käytät Waltti-liikennettä, koulukuljetusta tai 
järjestät kulkutapasi itse.  
 

Muista ilmoittaa KELAan muutoksista, jotta 
koulumatkatuki maksetaan sinulle oikein. 
Lisätietoa KELAn sivuilta. 
 
Näin haet koulumatkatukea 

1. Hae koulumatkatukea erikseen joka 
lukuvuodeksi 

2. Täytä hakemuslomake ja jätä se oppi-
laitokseesi.  

3. Oppilaitos tarkistaa hakemuksen tie-
dot. Jos käytät Waltti-liikennettä tie-
dot kirjataan Oulun joukkoliikenteen 
WalttiPro-järjestelmään. Jos kuljet 
Matkahuollon linja-autolla, saat oppi-
laitoksesta ostotodistuksen lipun os-
tamista varten. 

4. Saat kotiisi postitse kirjallisen päätök-
sen Kelalta etuuden hyväksymisestä. 
Näet päätöksen myös OmaKelassa. 
Jos olet alaikäinen, Kela antaa päätök-
sen tiedoksi myös huoltajallesi. 

Hakemuslomakkeita ja neuvoja saa koulun 
kansliasta, jonne hakemuksen voi jättää. 

 
KOULUTUKSEN MAKSUTTOMUUS 

Sinulla on oikeus maksuttomaan koulutuk-
seen, jos täytät molemmat seuraavat ehdot: 

• Päätät peruskoulusi vuonna 2021 tai 
sen jälkeen. 

• Olet syntynyt vuonna 2004 tai sen jäl-
keen. 

Koulutuksen järjestäjän on mahdollista periä 
kohtuullisia maksuja opintoja täydentävästä 
vapaaehtoisesta toiminnasta, kuten opinto-
retkistä, vierailuista tai tapahtumis-
ta.  Maksullinen toiminta ei saa olla ainoa 
mahdollisuus kyseisen kurssin, opintojakson 
tai tutkinnon osan suorittamiseen, vaan kou-
lutuksen järjestäjän tulee tarjota aina myös 
maksuton vaihtoehto. 

 
 
 



 

15 
 

KÄNNYKÄT OPPITUNNEILLA 
 
Oppituntien aikana kännyköiden käyttö on 
ehdottomasti kielletty. Kännykät laitetaan 
äänettömälle ja reppuihin.  
 

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 
 
Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan lukio-
koulutuksen kuutta osa-aluetta, joiden sisäl-
löt näkyvät eri tavoin painotettuna eri oppi-
aineissa ja opintojaksoissa. Osa-alueet ovat: 
hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaa-
minen, monitieteinen ja luova osaaminen, 
yhteiskunnallinen osaaminen, eettisyys ja 
ympäristöosaaminen sekä globaali- ja kult-
tuuriosaaminen. Laaja-alaisella osaamisella 
tuetaan lukiolaisen kasvua hyväksi, tasapai-
noiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi, ja sen 
kautta tavoitellaan hyvää yleissivistystä, kes-
tävän tulevaisuuden rakentamista ja vahvoja 
jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyys-
valmiuksia lukiolaiselle. Laaja-alainen osaa-
minen arvioidaan osana opintojakson arvioin-
tia. 

 
LUKUJÄRJESTYS 
 
Limingan lukiossa opinnot etenevät rehtorin 
valmiiksi laatiman lukujärjestyksen mukaan. 
Valmiin lukujärjestyksen etu on siinä, että 
tällä järjestelyllä opinnot etenevät automaat-
tisesti kolmen vuoden suunnitelman mukaan 
ja ensimmäisenä lukiovuonna pakollisia opin-
toja opiskellessasi, opiskelet omassa tutussa 
ja turvallisessa ryhmässä. Ensimmäisen vuo-
den viimeisessä periodissa sinulla alkaa valin-
naisia opintoja enemmänkin ja ryhmät muo-
dostuvat valintojen mukaan. Koko vuoden 
lukujärjestys julkaistaan syksyn alussa, mutta 
muutoksia saatetaan joutua tekemään kes-
ken vuoden. Uusi lukujärjestys päivitetään 
päivämäärän kera lukion nettiin ja ilmoitus-
tauluille. 
 

 
 

LUKION OPPIMÄÄRÄ 
 
LOPS2016 
Kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla on käy-
tössä sivistyslautakunnan hyväksymä opetus-
suunnitelma ja tuntijako, joka sisältää kol-
menlaisia kursseja: kaikille pakollisia, syven-
täviä ja soveltavia.   
Lukion vähimmäiskurssimäärä on 75 kurssia. 
Ylärajaa ei ole. 
Kurssin laajuus on keskimäärin 38 oppituntia. 
Kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, joilla 
on omat tavoitteensa. Lukiossa suoritettavan 
oppiaineen oppimäärän muodostavat oppiai-
neessa opiskeltavat kurssit.  
 
Pakolliset kurssit ovat yhteisten aineiden 
kursseja, jotka kaikkien on suoritettava. Pa-
kollisten kurssien määrä riippuu matematii-
kan oppimäärästä. Kuvataiteen ja musiikin 
pakollisia kursseja on oltava vähintään yh-
teensä kolme: toista ainetta kaksi kurssia ja 
toista yksi kurssi.  
Syventävät kurssit ovat valtakunnalliseen 
tuntijakoon merkittyjä opiskelijoille valinnai-
sia kursseja. Jokaisen opiskelijan pitää ottaa 
kurssiohjelmaansa koko lukion aikana vähin-
tään 10 syventävää kurssia. 
Soveltavat kurssit ovat eri oppiaineista ai-
neksia sisältäviä eheyttäviä kursseja, mene-
telmäkursseja tai muita koulukohtaisia kurs-
seja. Soveltaviin kursseihin kuuluvat myös 
taito- ja taideaineissa suoritettavat lukiodip-
lomit.   
 

LOPS2021  
Lukiokoulutuksen laajuus säilyy uudessa ope-
tussuunnitelmassa entisellään ja lukio on 
edelleen kolmivuotinen koulutus. Tuntijako, 
eli oppiaineiden opiskeltava määrä säilyy en-
nallaan. Myös pakollisten ja valinnaisten 
opintojen osuudet säilyvät ennallaan. Kurs-
sien sijaan opinnot lasketaan jatkossa opin-
topisteinä. Kaksi opintopistettä vastaa ny-
kyistä yhtä kurssia ja lukion koko oppimäärän 
suorittaakseen tulee nuorten lukiokoulutuk-
sessa siten suorittaa vähintään 150 opinto-
pistettä. Näistä vähintään 20 opintopistettä 
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muodostuu valtakunnallisista valinnaisista 
opinnoista. Kaikkiaan opinnot koostuvat 
valtakunnallisista pakollisista, valtakunnal-
lista valinnaisista ja koulukohtaisista valin-
naisista opintojaksoista. Opintojaksot koos-
tetaan valtakunnallisesti määritellyistä 1-3 
opintopisteen moduuleista. Lisäksi voidaan 
tarjota kuntakohtaisia soveltavia opintoja. 
Opintojaksot voivat olla sisällöllisesti joko 
saman oppiaineen moduuleista koostuvia 
opintojaksoja tai useamman oppiaineen mo-
duuleista koostuvia opintojaksoja. Suoritet-
taessa opintoja aikuisten lukiokoulutuksessa 
lukion oppimäärän laajuus on vähintään 88 
opintopistettä. Uudessa opetussuunnitelmas-
sa puhutaan myös laaja-alaisesta osaamises-
ta. (ks. otsikko laaja-alainen osaaminen)  
 
Pakolliset opinnot ovat yhteisten aineiden 
opintojaksoja, jotka kaikkien on suoritettava. 
Pakollisten opintojaksojen määrä riippuu 
matematiikan oppimäärästä. Kuvataiteen ja 
musiikin pakollisia opinoja on oltava vähin-
tään yhteensä kuusi opintopistettä: toista 
ainetta neljä opintopistettä ja toista kaksi 
opintopistettä.  
Syventävät opinnot ovat valtakunnalliseen 
tuntijakoon merkittyjä opiskelijoille valinnai-
sia opintoja. Jokaisen opiskelijan pitää ottaa 
opinto-ohjelmaansa koko lukion aikana vä-
hintään 20 opintopistettä syventäviä opinto-
ja. 
Soveltavat opinnot ovat eri oppiaineiden 
sisältöjä integroivia monialaisia opintoja tai 
muita oppilaitoskohtaisia opintoja. Sovelta-
viin opintoihin kuuluvat myös taito- ja taide-
aineissa suoritettavat lukiodiplomit.   

 
MODUULIT 
 
Lukio-opinnot koostuvat eri oppiaineiden 
moduuleista. Moduulien sisällöt ja aihepiirit 
on määritelty valtakunnallisessa opetussuun-
nitelmassa. Moduulit ovat laajuudeltaan 1-3 
opintopistettä ja moduuleja voi yhdistää op-
piaineen sisällä tai eri oppiaineittain. Yksi 
opintopiste on laajuudeltaan km. 19 oppitun-
tia.  

MYÖHÄSTYMINEN OPPITUNNILTA 
 
Jos opiskelija myöhästyy oppitunnilta, hän jää 
tunnin jälkeen varmistamaan, että Wilmaan 
ei jää perusteetonta poissaolo merkintää. Jos 
myöhästymisiä on kohtuuton määrä, opettaja 
ohjaa opiskelijan tukitoimien piiriin. 

 
OPETUSSUUNNITELMA 
 
Lukion opetussuunnitelma (LOPS) on Ope-
tushallituksen hyväksymä valtakunnallinen 
normisto lukiokoulutuksen järjestämisen 
raameiksi. Opetus on järjestettävä valtakun-
nallisen opetussuunnitelman määrittämällä 
tavalla. Lukiot saavat lisätä opetustarjontaan 
haluamiaan elementtejä, mutta mitään valta-
kunnallisen opetussuunnitelman mukaista ei 
saa jättää toteuttamatta paikallistasolla. Lu-
kuvuonna 2022–2023 käytössä on kaksi eri 
opetussuunnitelmaa. Uusi opetussuunnitel-
ma LOPS2021 on astunut voimaan 1.8.2021 
ja tulee käyttöön otetuksi portaittain vuosi-
luokka kerrallaan. LOPS2016 on opetussuun-
nitelma niille, jotka ovat aloittaneet lukio-
opintonsa ennen 1.8.2021. Ensimmäisen ja 
toisen vuoden opiskelijat opiskelevat uuden 
opetussuunnitelman mukaan ja abiturientit 
vanhan LOPS2016 mukaan. 

 
OPINTOJAKSON KESKEYTYMINEN 
 
(ks. K-merkintä) 

 
OPINTOJAKSON OPISKELU UUDEL-
LEEN 
 
Lukiolaisella on oikeus opiskella uudestaan 
hylätty tai hyväksytty opintojakso. Parempi 
arvosana jää voimaan.  

 
OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN 
 
Muissa oppilaitoksissa suoritetut lukio-
opinnot voidaan lukea hyväksi Limingan luki-
ossa. Matematiikan pitkästä oppimäärästä 
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lyhyeen vaihdettaessa opiskelu hyväksi lue-
taan erillisen valtakunnallisessa opetussuun-
nitelmassa määritellyn ja matemaattisten 
aineiden opettajien hyväksymän sisällöllisen 
yhteensopivuuden suhteessa. Muualla kuin 
lukiossa suoritettuja opintojaksoja/kursseja 
voi opiskelija sisällyttää lukiotutkintoonsa 
enintään 5 kurssin/10 opintopisteen edestä. 
Opintojaksot/kurssit hyväksyy rehtori. Opin-
tojaksojen/kurssien tulee vastata laadultaan 
lukion opintojaksojen/kurssien tasoa.  
 
Hyväksi luettavien opintojen perustana on 
opintoihin käytetty opetusaika. Lukion kurs-
sin laajuus on 38 tuntia. Yhden oppitunnin 
pituus on 45 minuuttia. Uudessa opetus-
suunnitelmassa opintopisteen laajuus on 19 
tuntia. Hyväksi lukemisen edellytyksenä on 
myös se, että hyväksi luettavia opintoja on 
tehty lukiokoulutuksen aikana. 
 
Keskustele opintojen hyväksi lukemisesta 
oman opinto-ohjaajasi kanssa. 

 
OPINTOPISTE 
 
Opintopisteen laajuus on ajallisesti 19 tuntia, 
keskimäärin 19x 45 min. oppituntia. Limingan 
lukiossa opiskelu on rytmitetty pääosin 2 
opintopisteen kokonaisuuksiin.  

 
OPINTOTUKI 
 
Lukiolainen voi saada lapsilisäiän ohitettuaan 
valtiolta opintotukea. Opintotukeen kuuluvat 
opintoraha ja opintolainan valtiontakaus sekä 
osalle opiskelijoita myönnettävä asumislisä. 
Lue lisää opiskeluajan toimeentulon ohjeis-
tuksista: https://www.kela.fi/opintotuki 

 
OPINTOVALINNAT 
 
Ensimmäinen lukiovuosi: 
Opintovalinnat ensimmäiseksi lukuvuodeksi 
tehdään ensimmäisen periodin aikana. Luki-
on ensimmäinen periodi sisältää matematii-
kan ohjelmistoihin ja perusopetuksen mate-

matiikkaan kertaavaa opetusta, sekä kielten 
kertaavaa opetusta, sekä muutamia valta-
kunnallisia yhteisiä opintoja. Ensimmäisen 
periodin aikana on tärkeintä päättää, lähtee-
kö opiskelemaan matematiikan pitkää oppi-
määrää vai lyhyttä oppimäärää, sillä pitkän 
oppimäärän opiskelu jatkuu jo toisessa pe-
riodissa. Ensimmäisen vuoden viimeisessä 
periodissa on tarjolla valinnaisia opintoja. 
Niihin tehdään valinnat myös ensimmäisen 
periodin aikana. 
 
Toinen lukiovuosi: 
Opintovalinnat toiselle lukiovuodelle tehdään 
ennakkovalintana ensimmäisen vuoden ke-
väällä. Valinnat tarkastetaan toisen lukiovuo-
den alussa, mutta valinnat ovat sitovia, sillä 
opiskeluryhmät muodostetaan ennakkovalin-
tojen perusteella. 
 
Kolmas lukiovuosi: 
Opintovalinnat kolmannelle lukiovuodelle 
tehdään ennakkovalintana toisen vuoden 
keväällä. Abivuodelle jää vain muutamia kai-
kille yhteisiä opintoja. Abivuoden valinnoissa 
opiskelijan kannattaa valita kaikki kirjoitetta-
vien oppiaineiden opinnot yo-tutkintoon 
valmistautuessa. Yo-kirjoituksiin voi osallis-
tua, kun kaikki kirjoitettavan aineen pakolli-
set opinnot on tehty. Parhaan lopputuloksen 
saavuttamiseksi kannattaa tietysti opiskella 
kaikki tarjolla olevat opinnot.  

 
OPINTOVALINTOJEN MUUTTAMINEN 
 
Opiskelija voi muuttaa opintojen aikana opin-
to-ohjelmaansa. Siitä on aina neuvoteltava 
aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa, 
tarvittaessa rehtorin kanssa, ja ilmoitettava 
muutoksesta kansliaan. 
    
Opiskelija voi siirtyä pitkästä matematiikasta 
lyhyeen matematiikkaan. Vaihdosta on aina 
neuvoteltava opettajan ja opinto-ohjaajan 
kanssa. 

 
 
 

https://www.kela.fi/opintotuki
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OPISKELIJAKUNTA 
 
Lukion kaikki opiskelijat muodostavat opiske-
lijakunnan. Opiskelijakunnalle valitaan halli-
tus lukuvuoden alussa. Hallitus toimii opiske-
lijoiden edunvalvojina ja opiskelijoiden kehit-
tämisideoiden, tapahtumien ja toiveiden to-
teutumisen edistäjinä. Opiskelijakunnan halli-
tuksen merkittävänä tehtävänä on myös yllä-
pitää opiskelijademokratiaa vaalien järjestä-
misen muodossa. 
 
Opiskelijakunnan hallituksen edustajille on 
varattu jokaiseen opettajainkokoukseen viral-
linen puheenvuoro kokouksen alkuun. Opis-
kelijakunnan ideoita ja ehdotuksia otetaan 
silti vastaan kaiken aikaa. Opiskelijakunnan 
hallituksen ohjaava opettaja lv. 2022-2023 on 
Anni Koivisto.  

OPISKELU OULUN AIKUISLUKION 
OPINTOJAKSOILLA 
 
Limingan lukion opiskelija voi halutessaan 
opiskella Oulun Aikuislukiolla yksittäisiä opin-
tojaksoja, joita ei ole Limingan lukion opinto-
tarjottimella. Tällaisia opintoja ovat esim. 
vieraiden kielten opinnot. Aikuislukion opin-
totarjottimelta on valittavana n. 260 opinto-
jaksoa. Tämän järjestelyn kautta voit opiskel-
la Limingan lukion opiskelijana kaikkia samoja 
vieraita kieliä, mitä Oulun lukioissa on tarjol-
la. Aikuislukion järjestämät opinnot opiskel-
laan ilta-aikana, aikuislukion opetussuunni-
telman mukaan. Opiskelu on maksullista Li-
mingan lukiolle, joten jos haaveilet opinnois-
ta Oulun Aikuislukion opintojaksoilla, sinun 
tule sitoutua opiskeluun. Tiedustele lisää 
opinto-ohjaajaltasi.  

 
OPISKELUMATERIAALIT 
 
Limingan lukion opetusmateriaalit ovat pää-
osin Studeon materiaaleja. Muutamissa op-
piaineissa käytetään muita kustanta-
jia/oppimateriaalitoimittajia. Opetusmateri-
aalit ovat digitaalisia. Jos haluat tehdä käsin 
muistiinpanoja tai välillä lainata painettuja 
kirjoja tai printattuja aineistoja opiskelua 

varten, kysy oppiaineen opettajaltasi mahdol-
lisuutta siihen.  
 
Opiskelija saa lukiolta läppärin käyttöönsä 
lukio-opiskeluiden ajaksi. Läppäri on koulun 
omaisuutta, ja se palautetaan koululle opin-
tojen päätyttyä. 
 

OPISKELUN AIKATAULU 
 
Lukiolainen voi edetä opinnoissaan itse mää-
räämässään tahdissa siten, että lukio tulee 
suoritetuksi 2 – 4 vuodessa. Rehtori voi 
myöntää vuoden lisäajan erityisestä syystä. 
Suositeltava suoritusaika on 3-3,5 vuotta. 
  
Opiskelusta laaditaan heti ensimmäisen lu-
kiovuoden alussa henkilökohtainen opinto-
suunnitelma koko lukiokoulutusta varten. 
Mahdollisista muutoksista on keskusteltava 
ennen opintojakson tai kurssin alkua opinto-
ohjaajan tai opettajan kanssa. Tehtyihin va-
lintoihin tulee sitoutua, sillä ryhmät muodos-
tetaan valintojen perusteella. Seuraamalla 
rehtorin tekemää valmista lukujärjestystä 
valmistut ylioppilaaksi kolmen vuoden aika-
taulussa. 
 

OPPITUNNIN PITUUS 
 
Limingan lukiossa oppitunnin pituus on 75 
min. Yhtä opintojaksoa opetetaan viikossa 3 x 
75 min. Keskimäärin sinulla on kunkin opinto-
jakson oppitunteja 16-17 kappaletta periodis-
sa. 
 

OPPIVELVOLLISUUS 
 
Laki oppivelvollisuuden laajenemisesta kos-
kettaa vuonna 2004 ja sen jälkeen syntyneitä. 
Oppivelvollisuus päättyy nuoren täyttäessä 
18 vuotta tai toisen asteen tutkinnon valmis-
tumisen jälkeen. 
 

 
 
 



 

19 
 

PERIODI 
 
Periodi on n. 6-7 viikon mittainen opiskelu-
jakso. Periodi päättyy arviointiviikkoon. Arvi-
ointiviikon jälkeen saat arvosanat opiskele-
mistasi opintojaksoista. Arviointimerkinnät 
kirjautuvat valtakunnalliseen Koski-
järjestelmään ajantasaisesti, ja tieto pysyy 
siellä tallessa. Lukion lukuvuosi jakaantuu 
viiteen periodiin. 
 

POISSAOLOT 
 
Kaikki poissaolot on selvitettävä. Päteviä 
poissaolon syitä ovat sairaus, hammas- ja 
muu terveydenhoito, edustustehtävä, auto-
koulun teoria- ja ajokoe sekä riskiajoharjoi-
tus. Nämä poissaolot sovitaan opettajan 
kanssa etukäteen. Muut poissaolot ovat lu-
vanvaraisia, ja poissaololupa esim. matkan 
vuoksi täytyy olla erittäin hyvin perusteltu. 
Yksittäisen oppitunnin poissaololupa pyyde-
tään kyseiseltä opettajalta Wilmassa. 1-3 
koulupäivän poissaoloon lupaa anotaan ryh-
mänohjaajalta Wilmassa. Pidemmät poissa-
ololuvat anotaan rehtorilta Wilmassa. 
 
Poissaololupa on anottava hyvissä ajoin (etu-
käteen 3-5 päivää) ennen haetun loman al-
kua. Kouluaikana tehtäviä lomamatkoja tulee 
välttää. Lyhyen, korkeintaan kaksi päivää kes-
tävän sairauden vuoksi ei tarvita lääkärin tai 
terveydenhoitajan todistusta. Opiskelijan 
itsensä vastuulla on, että hän ei jää loman 
takia jälkeen opiskelussa. 
 
Huoltaja antaa selvityksen poissaolosta ensi-
sijaisesti Wilmaan. Muun selvityksen opiskeli-
ja esittää kyseisen oppitunnin opettajalle. 
Oppivelvollisen huoltaja on lain mukaan vas-
tuussa alaikäisen opiskelijan oppivelvollisuu-
den toteutumisesta 18 ikävuoteen saakka. 18 
vuotta täyttänyt opiskelija selvittää poissa-
olonsa itse, mutta poissaolon syy tulee olla 
terveydellinen syy tai muu pätevä syy, kuten 
edellä on kuvattu. 
 

Poissaolot voivat vaikuttaa arviointiin. Jos 
osaamisen näyttöjä ei saada suunnitellulla tai 
kohtuullisella tavalla hoidettua ja jatkuvan 
näytön arviointi on mahdotonta poissaolojen 
vuoksi, tämä vaikuttaa arviointiin heikentä-
vällä tavalla. Poissaolojen korvaamiseksi voi 
opettaja antaa harkintansa mukaan tehtäviä.  
 
Jos epämääräisiä poissaoloja ilmenee, opiske-
lijalle tarjotaan opiskeluhuollollista tukea. 
Selvittämättömät poissaolot merkitään luvat-
tomiksi. Jos luvattomia poissaoloja on tuki-
toimista huolimatta vähintään kolme, opetta-
ja voi harkintansa mukaan alentaa opintojak-
son arvosanaa. Opintojakson suoritus hylä-
tään, jos luvattomia poissaoloja on yli kolme 
oppituntia per kaksi opintopistettä, eikä opis-
kelija sitoudu tukitoimiin eikä riittävää osaa-
misen näyttöä ole arvioinnin pohjalle. Pi-
dempiaikaisten sairaustapausten osalta pois-
saolojen vaikutus opintojen etenemiseen 
käydään läpi tapauskohtaisesti. 
 

 
PÄÄTTÖTODISTUS 
 
Kun lukiolainen on opiskellut lukion oppimää-
rän, vähintään 75 kurssia tai 150 opintopis-
tettä, hän saa lukion päättötodistuksen. Päät-
tötodistus yksistään on jatko-opintoja ajatel-
len dokumentti, jonka perusteella voi hakea 
opiskelemaan. Vaikka opiskelija olisi osallis-
tunut ylioppilastutkintokokeisiin ja läpäissyt 
vaadittavat kokeet, mutta häneltä puuttuisi 
lukion oppimäärän vaatimat opintopisteet tai 
kurssit, ei hän saa ylioppilastodistusta. 

 
PÄÄTTÖARVOSANA 
 
Oppiaineen oppimäärän päättöarvosana 
määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollis-
ten ja valtakunnallisten syventävien kurssien 
kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvo-
sanana. 
 
Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuuluste-
lussa suurempaa kypsyyttä ja parempaa op-
piaineen hallintaa kuin kurssien arvosanoista 
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määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, 
tulee arvosanaa korottaa. 
 
Numeroarvosanoilla arvioidaan kaikki pakolli-
set oppiaineet. Liikunnassa ja sellaisissa oppi-
aineissa, joissa opiskelijan suorittama oppi-
määrä käsittää vain yhden opintojakson (FY, 
KE, PS, FI, TE, KU, MU), opiskelijalla on mah-
dollisuus pyytää suoritusmerkintä. Opinto-
ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.  
 
Pyyntö tehdään kirjallisena ennen lukion 
päättöarviointia koulun ilmoittamalla tavalla. 

 
RYHMÄNOHJAAJA 
 
Ryhmänohjaaja vastaa oman ryhmänsä arjen 
sujumisesta ja opintojen etenemisestä. Hän 
on ensisijainen apu opiskelun pulmiin. Ryh-
mänohjaaja perehdyttää lukio-opintoihin, 
lukion arkeen, seuraa poissaoloja, seuraa 
opintojen etenemistä ja tsemppaa omaa 
ryhmäänsä hyvään tiimihenkeen. Ryhmänoh-
jaajan tunteja järjestetään keskiviikkoisin 
erillisen aikataulun mukaan. 
 

SOMEOHJEET 
 

• Oppitunneilla käytä tietokonetta vain 
opiskeluasioihin, ei viihdekäyttöön. 

• Kännykän käyttö oppitunneilla on kiel-
lettyä. 

• Älä kuvaa muita ilman lupaa. 
• Kuvien ja videoiden jakaminen on sal-

littua vain niissä esiintyvien henkilöi-
den luvalla. Älä jaa kenellekään paljas-
tavia kuvia itsestäsi tai muista. 

• Älä sano netissä mitään, mitä et sa-
noisi kasvotusten. Jos näet kiusaamis-
ta, ilmianna kiusaaja nettipoliisille tai 
sivuston ylläpitäjälle. 

• Älä esiinny sosiaalisessa mediassa toi-
sena henkilönä. 

• Älä jaa muiden materiaalia omissa 
nimissäsi.  

• Ole kriittinen henkilöiden ja sivustojen 
suhteen. Suhtaudu tuntemattomiin 
varauksella mutta ystävällisesti. 

• Älä jaa henkilökohtaisia tietoja tun-
temattomille (osoite, salasanat, hen-
kilötunnus).  

• Älä tapaa nettituttua yksin.  

 
TUNTIKIERTOKAAVIO 
 
Tuntikiertokaaviosta näet, miten lukujärjes-
tyksen palkkeihin sijoitetut opintojaksot si-
joittuvat viikkolukujärjestykseen. 
 

TÄYDENNETTÄVÄT OPINNOT 
 
Keskeneräinen opintojakso (T-merkintä) on 
täydennettävä seuraavan jakson aikana, tai 
erityistilanteessa rehtorin, opiskelijan ja 
opettajan sopimassa aikataulussa. Muutoin 
opintojakso on suoritettava uudestaan. Jos 
opiskelija saa opintojaksosta hylätyn arvosa-
nan (4) tai arvosanan hylätty (H), ja opinto-
jakson läpäisyn edellytys on koe, opiskelija 
voi suorittaa opinnot osallistumalla kerran 
uusintakokeeseen. Uusintakokeeseen on il-
moittauduttava erikseen ilmoitettuna aikana.  
 
Ilmoittautuminen uusintakokeeseen on sito-
va. Opiskelijalla ei kuitenkaan ole oikeutta 
osallistua uusintakokeeseen, mikäli hän on 
ilman hyväksyttävää syytä ollut poissa varsi-
naisesta kokeesta. 
 
Lukiolaisella on oikeus osallistua sekä hylätyn 
että hyväksytyn opintojakson uudelleen opis-
keluun. 

 
UUSINTAKOE 
 
Uusintakokeita järjestetään jokaisen periodin 
jälkeen vähintään yhtenä päivänä. Uusinta-
kokeisiin ilmoittaudutaan koetta edeltävän 
viikon perjantaina tai torstaina. Opettajalla 
pitää olla kokeen laatimiseen varattua aikaa. 
Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vas-
taan.  
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VAKUUTUKSET 

Limingan kunnan vakuutusyhtiö on 1.7.2022 
alkaen Lähi-Tapiola. Vakuutus korvaa vain 
julkisissa terveydenhuollon palveluissa käyn-
nit koskien suun terveydenhuoltoa, tervey-
denhuoltoa ja sairaanhoitoa. 

Koululta tehdään vahinkoilmoitus heti tapa-
turman sattuessa, ja mikäli tapaturmasta 
tulee kustannuksia, vakuutusyhtiö hoitaa 
yhteydenpidon opiskelijan tai huoltajien 
kanssa. 

VIESTINTÄ HENKILÖKUNNAN KANSSA 
 
Olet tervetullut opehuoneeseen asioimaan. 
Hallintosiivessä sinua auttavat rehtori Tiina 
Partanen ja koulusihteeri Merja Taipaleen-
mäki. Kaikki koululla työskentelevät käyttävät 
Wilmaa. Wilma on hyvä väline kiireettömään 
rutiininomaiseen viestintään. Sähköposti ajaa 
samaa asiaa. Opettaja vastaa viesteihin, heti 
kun ehtii oppituntien pitämisen jälkeen. Kun 
opettaja laittaa sinulle henkilökohtaista vies-
tiä, sinun tulee vastata siihen. Wilmasta nä-
kee, jos olet lukenut viestin. Hyviin tapoihin 
kuuluu, että viesteihin ja puhelimeen vasta-
taan ystävällisesti etu- ja sukunimellä. 
 
Pyri hoitamaan asiasi koulupäivän aikana. 
Iltaisin opettajat eivät Wilma-viestejä lue. 
Asiat ehtii hoitaa seuraavana päivänä. 

 
WILMA 
 
Wilma on käyttöliittymä koulun hallinnon 
ohjelmalle Primukselle. Opiskelijan on seurat-
tava Wilmaa ja vastattava viesteihin, mikäli 
ne koskevat kyseistä opiskelijaa. Wilman tun-
nukset vastaavat päätelaitteen salasanoja. 
Huoltajat saavat Wilman salasanaohjeen pos-
tissa heti lukuvuoden alussa.  
 
Kun nuori täyttää 18, hän saa valita, näkeekö 
huoltaja nuoren Wilman. Koulun väki lämpi-
mästi suosittelee nuorta hyväksymään Wil-
man yhteiskäytön huoltajan kanssa. Viestit, ja 

yhteistyö saadaan paljon paremmin pelaa-
maan, kun huoltajiin on yhteys. 

 
YLIOPPILASTUTKINTO 
 
Ylioppilaskirjoitukset voi aloittaa sen jälkeen, 
kun ao. oppiaineen pakolliset kurssit on suo-
ritettu. Oppiaineessa, jossa ei ole pakollisia 
kursseja, voi ilmoittautua yo-kokeeseen kun 
on suorittanut kolme kurssia. Rehtorin luval- 
la saa kirjoituksiin osallistua sellainenkin op-
pilas, jolta nämä suoritukset puuttuvat, mut-
ta jolla katsotaan muuten olevan riittävät 
edellytykset.  
 
Pakollisia kokeita tulee suorittaa viisi. Kaikille 
yhteinen pakollinen koe on äidinkieli. Muut 
kolme valitaan ryhmästä, johon kuuluvat toi-
nen kotimainen kieli, vieras kieli, matema-
tiikka sekä reaaliaineen koe. Pakolliseksi voi 
valita vain yhden reaaliaineen kokeen.  
 
Reaaliaineen koe  
Kullakin tutkintokerralla järjestetään kaksi eri 
reaaliaineiden koepäivää. Yhtenä päivänä voi 
osallistua yhden aineen kokeeseen.  
Ensimmäinen koepäivä: psykologia, filosofia, 
historia, fysiikka, biologia. 
Toinen koepäivä: uskonto, elämänkatsomus-
tieto, kemia, maantiede, yhteiskuntaoppi, 
terveystieto. 
Reaaliaineen kokeita voi liittää tutkintoon 
enimmillään kuusi. 
 
Toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsin kieli; 
A- ja B-taso), vieraassa kielessä (englanti; A- 
ja C-taso) ja matematiikassa on kaksitasoiset 
kokeet (A- ja B-tasot), joista vähintään yhdes-
sä on suoritettava vaativa koe (A-taso). Yli-
määräisten kokeiden määrässä ei ole rajoi-
tusta. 
 
Kokeista annetaan arvosanat ja niitä vastaa-
vat pistemäärät ovat: laudatur (7), eximia 
cum laude approbatur (6), magna cum laude 
approbatur (5), cum laude approbatur (4), 
lubenter approbatur (3), approbatur (2) ja 
improbatur (0). 
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Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välit-
tömästi kolmen seuraavan tutkintokerran 
yhteydessä. Hyväksytyn kokeen voi uusia niin  

monta kertaa kuin haluaa ilman aikarajoitus-
ta.  
 
Lisää tietoa ylioppilaskirjoituksista löytyy 
osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi

YO-KIRJOITUSTEN KOEPÄIVÄT 
 
SYKSY 2022 
MA 12.9.  äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe 
KE   14.9.  uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 
PE   16.9.  vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä 
MA 19.9.  toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
TI    20.9.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
TO  22.9.  psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
PE   23.9.  äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe 
MA 26.9.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali,  
                  latina, saame 
KE   28.9.  saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe 
 

KEVÄT 2023 
TI   14.3.  äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe 
TO 16.3.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali,  
                  latina, saame 
PE   17.3.  äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe 
MA 20.3.  vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä 
KE   22.3.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
PE   24.3.  psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
MA 27.3.  toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
KE   29.3.  uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto  
PE   31.3. saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe  
 
 

TAPAHTUMAKALENTERIN PÄIVÄMÄÄRIÄ 
 
2.9.  1. vsk:n ryhmäytymispäivä  
5.9. yrittäjän päivä 
5.10. lukion koulukuvaus 
18.10. 1. vsk:n vanhempainilta klo 18 
2.11. korkeakoulupäivät Ouluhallissa 
8.11. 2. ja 3. vsk:n vanhempainilta  

klo 18 
30.11.-2.12. kulttuuriviikko 
2.12. ylioppilasjuhla 

21.12. lukion pikkujoulut ja yökirkko 
24.1.-27.1. luma -viikko 
24.1. tulevien ykkösten tutustumis-

päivä 
9.2. penkkarit 
10.2. vanhojen päivät 
28.4. vappubileet 
3.6. ylioppilasjuhla

 

 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/
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LIMINGAN LUKIO TUNTIJAKO 

MODUULIT JA KURS-
SIT 
lv.  2022-2023 

opinnot opintopis-
teinä 
1.vuosi (LOPS2021) 

opinnot  
opintopisteinä 
2.vuosi (LOPS2021) 

opinnot  
kursseina 
3.vuosi (LOPS2016) 

Äidinkieli ja kirjallisuus P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 V9  P6 V8 V9 S12 

Englanti (A1) S11 P1 P2 P3 P4 P5 P6 S10 S12 V7 V8 S9 

Ruotsi (B1) S9 P1 P2 P3 P4 P5 S10  V6 V7 S8 

Saksa/Ranska (B3) V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V8 V9  

Matematiikka yhteinen P1 S2   

Matematiikka pitkä P2 P3 P4                  P5 P6 V11 P7 P8 S13 P9 P10 V13 S15 S17 

Matematiikka lyhyt P2 P3 P4 P5 P6 P7 V7 V8 S9 

Fysiikka P1 P2 V3   V4 V5 V6 V6 V7 S8 
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Maantiede P1 V2 V3 V4  
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Yhteiskuntaoppi P1 P2 P3  V4 S5 
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Psykologia P1 V2 V3 V4 V5 S6  

Filosofia P1 P2 V3 V4 

Musiikki P1 V2 V3 V4  S5 

Kuvataide P1 V2 V3 V4 S6 S5 S7 

Liikunta P1 V3 P2 V4 S6 V5 S7 

Terveystieto P1  V2 V3 S4 

Opinto-ohjaus P1  P2 

Ryhmänohjaus S1 S2 S3 

Tiimilukiotiimit S1 S2  

Kansainvälisyys S1 S1  

Itsenäisiä opintoja:    

Luova kirjoittaminen S11   

Kirjallisuusdiplomi S10   

Kuvataide, lukiodiplomi S6   

Liikunta, lukiodiplomi tai 
itsenäinen suoritus 

S7   

Teemaopinnot:     

TO1: Teatteritaide, draama  S1  

TO2: Pelisuunnittelu   S1  

TO2: Robotiikka (NY11)  S1  

TO2: Ohjelmointi  S1  

TO3: NY -kurssi                S1  

TO3: Vapaaehtoistyön kurssi  S1  
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OPINTOAVAIN 

 
 

OPINTOJAKSOJEN SISÄLLÖT 
(LOPS2019) 

 
 
Lukuvuosi 2022-2023 
 
   
Opintoavain esittelee Limingan lukion uuden opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Sisältökoskee 
ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita. Abiturienttien opinnot esitellään lukion nettisivuilla 
omana liitteenään ”Kurssiavain 2022”.  
 
Opetussuunnitelmassa on kolmenlaisia opintoja: yhteisiä, syventäviä ja soveltavia. Opiskelija opiske-
lee uuden opetussuunnitelman mukaan 150 opintopistettä. Vanhan opetussuunnitelman opintojen 
määrä on 75 kurssia. Ylärajaa ei ole. 
 
Opintoja opiskellaan opintojaksoilla. Opintojakso voi koostua yhden oppiaineen valtakunnallisesta 
moduulista, yhden oppiaineen kahdesta tai useammasta moduulista tai kahden eri oppiaineen mo-
duuleista. 
   
 
P = Yhteiset opinnot ovat kaikille pakollisia valtakunnallisia opintoja. 
  Opinnot arvioidaan numeroarvosanalla. 
 
V = Syventävät opinnot ovat yhteisiin opintoihin liittyviä valtakunnallisia jatko-opintoja.  

Ne ovat valinnaisia. Jokaisen opiskelijan on opiskeltava 20 syventävää opintopistettä. 
Opintojaksot arvioidaan numeroarvosanalla. 

 
S = Soveltavat opinnot ovat laaja-alaisia, oppilaitoskohtaisia opintoja, jotka voivat sisältää  

teemoja useista eri oppiaineista. Ne voivat olla myös menetelmäopintoja, tai muita 
koulukohtaisia opintoja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia opintoja. Soveltavat 
opinnot ovat valinnaisia. Opinnot arvioidaan joko suoritusmerkinnällä tai numeroarvo-
sanalla. 
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MUUTOKSET MAHDOLLISIA 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

  
ÄI1 P  TEKSTIEN TULKINTA JA KIRJOITTAMINEN (2 op) 

• keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaaottavat ja pohtivat tekstit sekä 

niiden yhdistelmät 

• tekstikokonaisuuden rakentuminen; tekstin tavoitteen, kohderyhmän, kontekstien, 

sisällön, rakenteen, ilmaisutapojen ja näkökulmien analyysi 

• erilajisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta  

kirjoittaminen, referointi ja kommentointi 

• tekstien moniäänisyys ja intertekstuaalisuus 

• kielen- ja tekstinhuoltoa. 
 
 
ÄI2+3 P  KIELI- JA TEKSTITIETOISUUS (1 op) + VUOROVAIKUTUS (1 op)  

● erilaiset käsitykset kielestä: kieli rakenteena, merkitysten muodostajana, sosiaalisena ja  
ilmiönä sekä vallan välineenä 

● monilukutaidon käsite, laaja tekstikäsitys, tekstilajin käsite 

● kielipolitiikka, yksi- ja monikielisyys, kieli-ideologiat, kielenohjailun periaatteet 

● oman vuorovaikutusosaamisen reflektointi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen,  

● kuuntelutaidot sekä tavoitteellinen ja rakentava osallistuminen ryhmän 

vuorovaikutukseen 

● vuorovaikutustilanteiden analyysi, keskustelun rakentuminen, merkitysneuvottelu, kieli 

ja nonverbaalinen viestintä sekä ryhmäviestinnän ilmiöt, kuten roolit, jännitteet ja 

koheesio 

● kieli ja identiteetti sekä kielen tilanteinen vaihtelu 
 
 
ÄI4 P  KIRJALLISUUS 1 (2 op)  

● kirjallisuuden tehtäviä ja lukemisen tapoja, erityisesti elämyksellinen ja kokemuksellinen 

lukeminen ja kirjoittaminen 

● kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä 

● kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa sekä muissa 

teksteissä, esimerkiksi teatteriesityksissä, elokuvissa, peleissä tai muissa 

mediateksteissä 

● kirjallisuuden tulkinnan erilaisia lähestymistapoja. 

 
ÄI5 P   TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN (2 op) 

• sananvapaus, mediakritiikki, mediaetiikka 
• tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot 
•  vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot sekä argumentoinnin tavat 
• ja retoriset keinot 
• lähdekritiikki, tiedonhankinta ja -hallinta, tekijänoikeudet 
• puhuttujen ja kirjoitettujen kantaa ottavien ja vaikuttavien tekstien analysointia ja tuot-

tamista. 
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ÄI6&7 P  ESIINTYMISEN JA KIRJOITTAMISEN MESTARIKSI (2 op) 

• kirjoittaminen prosessina: ideointi, aiheen rajaus sekä näkökulman valinta; 
• jäsentely, muokkaaminen ja viimeistely; palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
• tekstien pohjalta kirjoittaminen, kielen- ja tekstinhuoltoa 
• tekstin omaäänisyyttä tukevia sanataideharjoituksia. 
• esiintymisjännitys ja vireystila, esiintymisen vuorovaikutteisuus ja yleisön vastuu 
• puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen yksin, ryhmässä tai audiovisuaalisena teks-

tinä; kohdentamisen, kontaktin, havainnollistamisen ja ilmaisun taidot 
• vuorovaikutustaidot ja -etiikka eri viestintäkanavissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa 
• puhuttujen ja audiovisuaalisten tekstien analysointi ja arviointi. 

 
ÄI8 P  KIRJALLISUUS JA KONTEKSTI (2 op) 

• Suomen kirjallisuus monimuotoisena, moniäänisenä ja monikielisenä ilmiönä 
• osana maailmankirjallisuutta 
• kirjallisuuden tutkimista eri konteksteissaan: tekijän ja lajin konteksti, historiallinen ja 

kulttuurinen konteksti, poliittinen ja yhteiskunnallinen konteksti 
• tekstien tarkastelua eri näkökulmista, kuten ihmiskuvan, identiteettien, maailmankuvan 

sekä arvo- ja aatemaailman muutosten näkökulmasta. 
 

ÄI9 V  PUHE- JA VUOROVAIKUTUSTAITOJEN SYVENTÄMINEN (2 op) 
• opiskelussa ja työelämässä tarvittavat vuorovaikutustaidot, esimerkiksi kokouksiin, neu-

votteluihin ja työhaastatteluihin liittyvät vuorovaikutustaidot 
•  oman idean tai näkemyksen vakuuttava esittäminen, argumentoinnin tavat ja retoriset 

keinot 
• erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden ana-

lysointia sekä konfliktit ja ongelmanratkaisu ryhmässä 
• dialoginen ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutukseen liittyvä etiikka 
•  mahdollisesti osallistuminen toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli 

PUHVI-kokeeseen. 
 
 
ÄI10 S KIRJALLISUUSDIPLOMI (2 op, itsenäinen suoritus) 

● 18 maailman- ja Suomen kirjallisuuden klassikkoa ja nykykirjaa 
 
ÄI11 S LUOVA KIRJOITTAMINEN (2 op, itsenäinen suoritus) 

● esittäytymistehtäviä 

● havainnointitehtäviä 

● eri tyyleihin tutustumista 

● kuvakieli 

● dialogi 

● henkilökuvaus 

● novelleja  

● erilaisia runoja. 
 
ÄI12 S  KIELENHUOLTO (1 op) LOPS 21 
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ÄI13 S  SOSIAALISEN MEDIAN KURSSI (2 op, itsenäinen kurssi) 
 

• sosiaalisen median sisältöjen ja palveluiden kriittinen tarkastelu 

• somen avulla luotujen yhteiskunnallisten ilmiöiden syy-seuraussuhteet 

• sosiaalisen median ilmiöiden vaikutus yhteiskuntaamme 

• sosiaalisen median filtterikuplat 

• somekiusaaminen ja häiriköinti 

• algoritmeilla manipulointi 

• sosiaalisen median myötä syntynyt riippuvuus 

• sukupuolten välinen tasa-arvo sosiaalisessa mediassa 

• valeuutiset ja valheellinen tieto 
 
 

ENGLANTI A-TASO  
 
 
EN11 S KERTAUSKURSSI LUKION ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOILLE (2 op) 

Kerrataan peruskoulussa opittua sanastoa ja keskeiset rakenteet eli esim. aikamuodot ja 

sanajärjestys. 

● kuullunymmärrystä harjoitellaan mm. vanhojen lyhyen englannin ylioppilaskuunteluiden 

avulla 

● suullista kielitaitoa parannetaan pari- ja ryhmätehtävillä 

EN1+2 P  ENGLANNIN KIELI JA MINÄ (4 op) 

Opintojakson valtakunnalliset moduulit: 

● ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op) 

● ENA2  Englanti globaalina kielenä (3 op) 

Opintojakson tehtävänä on avata lukion kieltenopiskelun tavoitteita suhteessa jatkuvaan oppimi-
seen ja tulevaisuuden tarpeisiin muutosten monikielisessä maailmassa. Opintojakso totuttaa opiske-
lijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tehtävänä on 
kehittää opiskelijan kielitietoisuutta ja kieli-identiteettiä sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja sekä vah-
vistaa opiskelijan ja ryhmän hyvinvointiosaamista. 

Opintojakson tehtävänä on myös tarkastella englannin kielen aseman kehittymistä lingua francana 
globaaleissa konteksteissa ja vuorovaikutustilanteissa, joissa englanti ei välttämättä ole kenenkään 
äidinkieli. Tehtävänä on myös tarkastella, miten kieli ja kielitaito vaikuttavat eettisesti kestävään 
toimintaan kaikessa viestinnässä. Opintojaksossa avataan rakentavan vuorovaikutuksen käsitettä 
keskeisenä kielitaidon osa-alueena.  

 
ENA3 P           ENGLANNIN KIELI JA KULTTUURI LUOVAN ILMAISUN VÄLINEENÄ (2 op) 
Opintojakson tehtävänä on syventää kulttuurista ymmärrystä. Opintojaksossa tarkastellaan kielten 
ja kulttuurien moninaisuutta sekä arvoja ja merkityksiä, jotka välittyvät kulttuurin kautta yksilölle ja 
yhteisölle. Taiteiden merkitystä tarkastellaan niiden vaikuttavuuden kautta. Opiskelijaa ohjataan 
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hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään. Opintoihin voidaan 
sisällyttää laajahko luovan ilmaisun tuotos. 

 
 
ENA4 P  ENGLANNIN KIELI VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ (2 op) 
Opintojakson aikana opiskelija tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin, kehittää tai-
tojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä, hyödyntää erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä ja tapo-
ja tuottaa tekstiä.  
 
Opintojakson teemoja ovat aktiivinen vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa, ihmisoikeuskysymyk-
set, yksilön vastuu ja velvollisuudet, neuvottelemisen taidot ja median rooli asenteiden muokkaaja-
na. 
 
ENA5 P  KESTÄVÄ TULEVAISUUS JA TIEDE (2 op) 
Opintojakson aikana opiskelija perehtyy eri tieteenaloihin, tulevaisuuden visioihin, kestävää tulevai-
suutta rakentaviin innovaatioihin, yleistajuisiin ja tieteellisiin teksteihin sekä englantiin tieteen kie-
lenä. Opiskelija kehittää taitojaan raportoida jäsennellysti havainnoistaan. Opintojaksolla opitaan 
myös lukemaan englanninkielisiä yleistajuisia tekstejä lähdekriittisesti.  
 
ENA6 P   ENGLANNIN KIELI JATKO-OPINNOISSA JA TYÖELÄMÄSSÄ (2 op) 
Opintojakson aikana opiskelija pohtii tulevaisuuden suunnitelmiaan ja innostuu elinikäisestä oppimi-
sesta sekä pohtii englannin kielen avaamia mahdollisuuksia jatko-opinnoissa ja työelämässä. Opiske-
lija tutustuu tulevaisuuden ilmiöihin, yrittäjyyteen, vuorovaikutustaitojen merkitykseen työnhaussa 
ja talousasioihin, jotka liittyvät itsenäistyvän nuoren elämänpiiriin.  
 
ENA10 S  2. VUODEN KERTAAVA OPINTOJAKSO (2 op) 
Opintojaksossa kerrataan englannin pakollisten moduulien 1-6 keskeisiä rakenteita ja sanastoa sekä 
harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. 
 
ENA12 S  WRITING IN ENGLISH (2 op) 
Opintojakson aikana opiskelija tuottaa eri tekstilajien tekstejä englanniksi sekä oppii kullekin lajityy-
pille ominaiset keskeisimmät piirteet. Tekstit voivat olla sekä asiatekstejä että luovempia tuotoksia. 
 

 
RUOTSI B1-TASO 
 
RUB9 S KERTAUSKURSSI LUKION ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOILLE (2op) 
Ensimmäisenä opiskeluvuotena valinnaisena tarjottava moduuli kertaa peruskoulun oppimäärän 
keskeistä sanastoa ja rakenteita. Se on tarkoitettu tukemaan niitä opiskelijoita, joilla on puutteita 
rakenteiden ja sanaston hallinnassa.  
 
 
RUB1+2 P  RUOTSIN KIELI JA MINÄ (4op) 
Opintojakson valtakunnalliset moduulit: 
 

● RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)  

● RUB12 Ruotsin kieli arjessani (3p) 
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Opintojakson tehtävä on johdattaa ja motivoida opiskelijaa lukion toisen kotimaisen kielen 

opintoihin ja kasvattaa opiskelijan tietoisuutta omasta kieli- ja kulttuuritaustastaan 

vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Opintojakson tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan 

tietoisuutta ruotsin kielen taustasta, historiasta ja asemasta Suomessa sekä ohjata opiskelijaa 

löytämään ruotsin kielen vaikutuksesta kertovia kielellisiä ja kulttuurisia piirteitä omasta arjesta ja 

yhteiskunnasta. Lisäksi opintojakson tehtävänä on kannustaa opiskelijaa käyttämään ruotsia 

rohkeasti ja kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan eri tilanteissa. 

 
RU3 P  KULTTUURI JA MEDIAT (2 op) 
Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja 
tuottamistaitoja ruotsinkielisiä medioita hyödyntäen.  

Keskeiset sisällöt 
• suomenruotsalaiset ja muut pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt 
• ruotsinkieliset mediat 
• opiskelijoita kiinnostavat ajankohtaiset aiheet ruotsiksi 

 
RU4 P  YMPÄRISTÖMME (2 op)  
Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja 
tuottamistaitoja hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä. Opiskelija tutustuu moduulissa erilaisiin 
tekstityyppeihin.  

Keskeiset sisällöt 
• kulttuurinen moninaisuus 
• erilaiset elinympäristöt 
• ajankohtaiset yhteiskunnalliset aiheet nuorten näkökulmasta 

 
RU5 P  OPISKELU- JA TYÖELÄMÄ (2 op) 
Moduulin tehtävänä on, että opiskelija tutustuu mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä töitä ruotsin 
kielellä ja tutustuu pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. 

Keskeiset sisällöt 
• opiskelu, ammatit ja työelämä opiskelijan ja yhteiskunnan näkökulmasta 
• tulevaisuuden suunnitelmat 
• vuorovaikutustilanteet ja tekstit, jotka liittyvät jatko-opiskeluun ja työelämään 
• itsenäistyvän nuoren elämänhallinta 
• kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten 
• erilaisten hakemusten laatiminen 

 
RU10 V  MIN VERKTYGSLÅDA (1op) 
Moduuli on tarkoitettu paikkamaan opiskelijan sanavaraston ja rakenteiden hallinnan puutteita. 
Moduulin kuluessa opiskelija koostaa oman ”työkalusalkkunsa” ruotsin kieleen muun muassa ke-
räämällä ja opettelemalla ruotsin kielen keskeistä sanastoa ja rakenteita.Moduuli on tarkoitettu 
pääosin itsenäisesti opiskeltavaksi.  

Sisällöt: 
•  Sanaston kerääminen ja opettelu, osin opiskelijan omista tarpeista 

•  Keskeisen kieliopin kertaaminen ja sen hallinnan parantaminen 

• Tekstin rakentaminen 
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SAKSA B3-TASO  
 
SAB31  TUTUSTU JA IHASTU SAKSAN KIELEEN (2 op)  
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde 
opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liitty-
vissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen 
liittyviä ilmauksia 
 
SAB32  SAKSAA ARJESSA  (2 op)  
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen  
kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen 
ja muiden viestintästrategioiden käyttöä. 
 
SAB33  SAKSAA VAPAA-AJALLA JA LOMALLA (2 op)  
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liitty-
vät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, va-
paa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 
 
SAB34  ELÄMÄÄ SAKSASSA JA SUOMESSA (2 op) 
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. 
Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien 
välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 
 
SAB35  HYVINVOINTI JA HUOLENPITO (2 op) 
Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan 
erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskus-
telemaan niihin liittyvistä asioista esim. omista tulevaisuuden suunnitelmista. 

  
SAB36  KULTTUURI JA MEDIAT (2 op) 
Tutustutaan saksankielisen kielialueen kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria 
kiinnostavasta näkökulmasta. 

  
SAB37  OPISKELU, TYÖ JA TULEVAISUUS (2 op) 
Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuuden-
suunnitelmiin. 

  
SAB38  YHTEINEN MAAPALLOMME (2 op) 
Opintojaksolla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan aikaisempien kurssien asioita opiskeli-
joiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. 
Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta. 
 
 

MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 
 
MAY1 P  LUVUT JA YHTÄLÖT (2 op) 
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• luvut ja lukujoukot 

• verrannollisuus ja prosenttilaskenta 

• potenssin laskusäännöt 

• funktio ja funktion kuvaaja 

• ensimmäisen asteen yhtälöt ja yhtälöparit 

• neliöjuuri ja kuutiojuuri, potenssifunktio ja potenssiyhtälö (2. ja 3. aste) 

• teknisten apuvälineiden käyttö funktioiden tutkimisessa ja yhtälöiden ratkaisemisessa 
 
MAY2 S  JOHDATUS LUKION MATEMATIIKKAAN JA OHJELMISTOIHIN (2 op)  

• MAY1-opintojakson aiheiden syventämistä ja tukea niiden opiskeluun 

• Peruskoulussa opittujen sisältöjen kertaus 

• Lukio-opinnoissa tarvittavien ohjelmistojen ja Abitin käytön perusteet 
 
MA2 P  FUNKTIOT JA YHTÄLÖT 1 (3 op)  

• polynomifunktiot ja -yhtälöt, 2. asteen yhtälön ratkaisukaava, polynomiepäyhtälöt 

• polynomien tulo ja tekijöihin jako 

• potenssi-, juuri- ja rationaalifunktiot ja yhtälöt 

• teknisten apuvälineiden käyttö polynomifunktioiden ja polynomiyhtälöiden sekä -

epäyhtälöiden sovellusongelmien ratkaisuissa 
 
MA3 P  GEOMETRIA (2 op)  

• geometriset lauseet, yhdenmuotoisuus, Pythagoraan lause, trigonometrian perusteita, 

ympyrä 

• kolmiulotteisten kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia 

• teknisten apuvälineiden käyttö geometristen sovellusongelmien ratkaisuissa 
    
MA4 P  ANALYYTTINEN GEOMETRIA JA VEKTORIT (3 op)  

• itseisarvoyhtälö 

• pistejoukon yhtälö ja suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt 

• yhdensuuntaisuus ja kohtisuoruus 

• yhtälöryhmä 

• vektorikäsite, vektoreiden perusominaisuudet 

• tason vektoreiden laskutoimitukset ja pistetulo 

• teknisten apuvälineiden käyttö käyrien ja vektoreiden tutkimisessa sekä niihin liittyvissä 

sovelluksissa 

 
MA5 P  FUNKTIOT JA YHTÄLÖT 2 (2 op) 

• suunnattu kulma ja radiaani  
• yksikköympyrä  
• sini- ja kosinifunktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen  
• sini- ja kosiniyhtälöiden ratkaiseminen  
• murtopotenssi ja sen yhteys juureen  
• eksponenttifunktiot ja -yhtälöt  
• logaritmi ja logaritmin laskusäännöt  
• logaritmifunktiot ja -yhtälöt 
• ohjelmistojen käyttö funktioiden tutkimisessa, yhtälöiden ratkaisussa ja sovelluksissa 

 
MA6 P  DERIVAATTA (3 op) 
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• funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta  
• polynomi- ja rationaalifunktioiden sekä juurifunktion derivaatat  
• sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat  
• funktioiden tulon ja osamäärän derivaatta  
• yhdistetty funktio ja sen derivointi  
• funktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen 
• ilmiöiden matemaattinen mallintaminen derivaatan avulla 
• ohjelmistojen käyttö raja-arvon, jatkuvuuden, derivaatan ja sovellusten yhteydessä 

 
MA7 P  INTEGRAALILASKENTA (2 op) 

• integraalifunktio ja tärkeimpien alkeisfunktioiden integrointi  
• määrätty integraali  
• suorakaidesääntö  
• pinta-alan ja tilavuuden laskeminen 
• ohjelmistojen käyttö funktion ominaisuuksien tutkimisessa, integraalifunktion määrittämi-

sessä, määrätyn integraalin laskemisessa sovellusten yhteydessä sekä numeerisessa integ-
roinnissa 
 

MA9 P  TALOUSMATEMATIIKKA (1 op) 
• pohjatiedoiksi suositellaan opintojaksoa MAA13 S Talousmatematiikan perusteet 
• aritmeettinen ja geometrinen lukujono ja niiden summat  
• korkolaskut: koron korko, nykyarvo ja diskonttaus  
• talletukset ja lainat  
• taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja, joissa hyödynnetään lukujonoja ja 

summia 
• ohjelmistojen käyttö laskelmien tekemisessä 

 
MA11 V  ALGORITMIT JA LUKUTEORIA (2 op) 

• algoritmisen ajattelun peruskäsitteet: peräkkäisyys, valinta ja toisto  
• vuokaavio  
• yksinkertaisten algoritmien, lajittelualgoritmien tai yhtälön numeeriseen ratkaisuun liittyvän 

algoritmin ohjelmointi  
• konnektiivit ja totuusarvot  
• kokonaislukujen jaollisuus, jakoyhtälö ja kongruenssi  
• Eukleideen algoritmi  
• aritmetiikan peruslause 

 
MA13 S  TALOUSMATEMATIIKAN PERUSTEET (1 op) 

• suhteellinen osuus, vertailu, muutoksen laskeminen 
• indeksi 
• korkokäsite, yksinkertainen korko 
• verotus 
• valuutat 
• ohjelmistojen ja tietolähteiden käyttö laskelmien tekemisessä sovellusten yhteydessä. 

 
 

MATEMATIIKKA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 
 
MAY1 P LUVUT JA YHTÄLÖT (2 op)  
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• luvut ja lukujoukot 

• verrannollisuus ja prosenttilaskenta 

• potenssin laskusäännöt 

• funktio ja funktion kuvaaja 

• ensimmäisen asteen yhtälöt ja yhtälöparit 

• neliöjuuri ja kuutiojuuri, potenssifunktio ja potenssiyhtälö (2. ja 3. aste) 

• teknisten apuvälineiden käyttö funktioiden tutkimisessa ja yhtälöiden ratkaisemisessa 
 
MAY2S  JOHDATUS LUKION MATEMATIIKKAAN JA OHJELMISTOIHIN (2 op)  

• MAY1-opintojakson aiheiden syventämistä ja tukea niiden opiskeluun 

• Peruskoulussa opittujen sisältöjen kertaus 

• Lukio-opinnoissa tarvittavien ohjelmistojen ja Abitin käytön perusteet 
 
MB2 P LAUSEKKEET JA YHTÄLÖT (2op) LOPS2021 

• ongelmien muotoileminen yhtälöiksi 

• yhtälöiden ratkaiseminen 

• ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen 

• toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen 

• aritmeettinen lukujono ja summa 

• geometrinen lukujono ja summa 
 
MB3 P GEOMETRIA (2 op)  

• kuvioiden yhdenmuotoisuus 

• suorakulmaisen kolmion trigonometria 

• Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause 

• kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen 

• geometrian menetelmien käyttö tasokoordinaatistossa 
 

MB4 P  MATEMAATTISIA MALLEJA (2 op) 
• reaalimaailman ilmiöiden säännönmukaisuuksien ja riippuvuuksien kuvaaminen lineaarisen 

ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen 
•  eksponenttiyhtälön ratkaiseminen 
• ennusteet ja mallin hyvyys 

 
MB5 P  TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS (2 op) 

• tilastoaineiston havainnollistaminen ja tunnuslukujen määrittäminen  
• regression ja korrelaation käsitteet 
•  havainto ja poikkeava havainto 
•  ennusteiden tekeminen 
•  todennäköisyyden käsite 
• yhteen- ja kertolaskusääntö 
•  kombinaatiot ja tuloperiaate 
• todennäköisyyslaskennan malleja 

 
MB6 P  TALOUSMATEMATIIKAN ALKEET (1 op) 

• suhteellinen osuus, vertailu, muutoksen laskeminenindeksi  
•  korkokäsite, yksinkertainen korko 
• verotus 
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•  valuutta 
 
MB7 P  TALOUSMATEMATIIKKA (1 op) 

• aritmeettinen ja geometrinen lukujono ja niiden summat 
• korkolaskut: koron korko, nykyarvo ja diskonttaus 
• talletukset ja lainat 
• taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja, joissa hyödynnetään lukujonoja 

ja summia 
 
 

FYSIIKKA 
 
FY1+2 P FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ JA YHTEISKUNNASSA (2 op)  
Opintojakson valtakunnalliset moduulit: 
 

• FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1 op)  

• FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op) 

 

• fysiikan kokeellinen luonne ja kvantitatiivinen mallintaminen 

• aineen rakenne ja maailmankaikkeus 

• energia käsitteenä, energiantuotanto ja ympäristö 
 
FY3 V ENERGIA JA LÄMPÖ (2 op)  

• termodynaamiset systeemit ja tilanmuuttujat 

• voima käsitteenä 

• mekaaninen työ 

• lämpölaajeneminen 

• kaasujen tilanmuutokset ja ideaalikaasun tilanyhtälö 
 
FY4 V VOIMA JA LIIKE (2 op) 

• tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike 
• kappaleiden vuorovaikutus ja voima sekä Newtonin lait 
• voimien yhteisvaikutus, voimakuvio ja liikeyhtälö 
• mekaaninen energia ja energiaperiaatteet 
• liikemäärä, impulssi, liikemäärän säilyminen ja yksiulotteiset törmäykset 

 
FY5 V JAKSOLLINEN LIIKE JA AALLOT (2 op) 

• momentti ja jäykän kappaleen tasapaino 
• tasainen ympyräliike, normaalikiihtyvyys ja planetaarinen liike 
• jaksollinen liike 
• harmoninen voima ja värähtelyliike 
• mekaaniset aallot ja aaltoilmiöt 
• ääni aaltoliikkeenä 

 
FY6 V SÄHKÖ (2 op) 

• tasavirtapiirit, komponentit ja kytkennät 
• akut ja akun latauspiiri 
• sähköstatiikka 
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• puolijohteet 
• sähköturvallisuus 

 
 

KEMIA 
 
KE1+2 P KEMIA JA MINÄ  (2 op) 
Opintojakson valtakunnalliset moduulit: 

• KE1 Kemia ja minä (1 op) 

• KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus (1 op) 
 

• arjen aineiden turvallisuuden arviointi ja kemian merkitys omassa elämässä  

• kemian merkitys työelämässä ja jatko-opinnoissa  

• jaksollinen järjestelmä ja atomin rakenne elektronikuorimallin avulla 

• puhtaat aineet, seokset ja erotusmenetelmät 

• ainemäärä ja konsentraatio 

• tutustuminen joihinkin esimerkkeihin kestävän elämäntavan edistämisessä luonnontieteissä 

• aineen rakenteen mallien ja yhdisteen kaavan esittäminen 

• alkuaineiden ja yhdisteiden vahvat ja heikot sidokset sekä poolisuus 

• aineiden ominaisuuksien tutkiminen kokeellisesti ja selittäminen aineen rakenteen avulla 

 

 
 
KE3 V MOLEKYYLIT JA MALLIT (2 op)  

• liuoksen valmistus ja laimentaminen sekä standardisuoran sovittaminen pitoisuuden 

määrittämiseksi  

• hiilivetyjen sekä hiilen happi- ja typpiyhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja nimeämisen 

perusteet  

• hapettuminen ja pelkistyminen hiilen happiyhdisteissä  

• hiilen yhdisteiden rakenteiden mallintaminen ja ominaisuuksien selittäminen rakenteen 

avulla  

• suhdekaavan ja molekyylikaavan selvittäminen laskennallisesti sekä rakenneisomeria  

• kvanttimekaaninen atomimalli, hybridisaatio ja stereoisomeria hiiliyhdisteissä  

• tutustuminen spektrien antamaan informaatioon aineen rakenteesta 
 
KE4 V KEMIALLINEN REAKTIO (2 op) 

• reaktioiden tutkiminen kokeellisesti sekä tutkimustulosten käsitteleminen, 
• tulkitseminen ja esittäminen 
• kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen, reaktiotuotteiden kaavat ja 

nimet 
• saanto ja rajoittava tekijä kemiallisessa reaktiossa 
• ideaalikaasun tilanyhtälö ja ainemäärä 
• saostumis- ja hajoamisreaktio, palamisreaktio 
• protolyysi, neutraloituminen ja titraus analyysimenetelmänä 
• additio, eliminaatio, substituutio, kondensaatio ja hydrolyysi hiiliyhdisteissä sekä yleisimpien 

biomolekyylien muodostuminen 
• polymeroitumisreaktiot, polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari 
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KE5 V KEMIALLINEN ENERGIA JA KIERTOTALOUS (2 op) 

• reaktiossa sitoutuva tai vapautuva energia muodostumisentalpioiden, sidosenergioiden ja 
Hessin lain avulla 

• reaktiosarja- ja seoslaskujen periaatteet 
• hapetusluvut ja hapettumis-pelkistymisreaktiot 
• metallien ominaisuuksia ja käyttökohteita, valmistus- ja jalostusprosesseja sekä riittävyys ja 

kierrätettävyys 
• sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari, elekt-

rolyysi ja kemiallisen energian varastointi 
• luonnontieteelliseen tutkimukseen tutustuminen tai tutkimuksen tai ongelmanratkaisun 

ideointi ja suunnittelu 
 
KE6 V KEMIALLINEN TASAPAINO (2 op) 

• kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavat tekijät 
• homogeenisen tasapainon kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen käsittely konsentraatioilla, tasa-

painotilaan vaikuttaminen 
• hapot ja emäkset ja niihin liittyvät käsitteet sekä palamistuotteiden reaktiot vedessä 
• happo-emästasapainon laskennallinen käsittely 
• puskuriliuosten toimintaperiaate sekä elimistön ja luonnon puskurisysteemejä kvalitatiivisel-

la tasolla 
• reaktionopeuteen ja tasapainoreaktioihin liittyvien ilmiöiden tutkiminen kokeellisesti sekä 

ilmiöiden mallintaminen ja analysointi graafisesti tietokonesovelluksella 
• tutustuminen kemian tarjoamiin mahdollisuuksiin jonkin terveyteen tai ympäristöön liittyvän 

ongelman ratkaisemisessa 
 
KE7 V KEMIAN KERTAUSKURSSI (2 op) 

• käsitellään kokoavasti KE1 … KE6 moduulien asioita painottaen moduulien välisiä yhteyksiä 
• tutustutaan kemian YO-kokeen rakenteeseen ja vastaustekniikkaan 
• käydään läpi erityyppisiä tehtäviä ja opetellaan tunnistamaan niissä kemiallisia ilmiöitä 
• käsitellään mahdollisesti ajankohtaista luonnontieteellistä tutkimusta 
• tehdään mahdollisuuksien mukaan kertaavia laboratoriotöitä 
• syvennetään eri tietokoneohjelmistojen tuntemusta 

 
 

BIOLOGIA 
 
BI1 P ELÄMÄ JA EVOLUUTIO  (2op) 

• Biologia – oppi elämästä, biologiset tieteenalat, luonnontieteellinen tutkimus, oma tutkimus 

• Elämälle tyypilliset piirteet ja organisaatiotasot 

• solujen synty ja kehittyminen, suvullinen ja suvuton lisääntyminen 

• Evoluutio (perinnöllinen muuntelu, luonnonvalinta, mikro- ja makroevoluutio) 

• Elämän synty ja kehitys (kemiallinen ja biologinen evoluutio, kasvi- ja eläinkunnan kehitys) 

• Eliökunnan luokittelu, keskeisimmät taksonit 
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BI2 + BI3 EKOLOGIAN PERUSTEET JA IHMISEN VAIKUTUKSET EKOSYSTEEMEIHIN (yht. 2 op)    
Opintojaksoon kuuluvat moduulit 
 
BI2 P  EKOLOGIAN PERUSTEET -moduuli (1 op) 

• ekosysteemien rakenne ja dynaamisuus 
• hiilen, typen ja fosforin kierto ja energian virtaus ekosysteemissä 
• populaatioiden ominaisuudet 
• sopeutuminen, ekolokerot ja levinneisyys 
• lajien väliset suhteet 
• luonnon monimuotoisuus ja lajinsisäisen, lajien ja ekosysteemien biodiversiteetin merkitys 

 
BI3 P   IHMISEN VAIKUTUKSET EKOSYSTEEMEIHIN -moduuli (1 op) 

• ihmisen aiheuttamat ekosysteemien muutokset ja ympäristöongelmien ratkaisukeinoja 
• ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin 
• happamoituminen 
• rehevöityminen 
• vierasaineiden vaikutukset ravintoketjuissa 
• ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen 
• ekosysteemipalveluiden merkitys ja ekologisesti kestävä kehitys 
• toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen 

 
BI4 V  SOLU JA PERINNÖLLISYYS (2 op)  

• solu tutkimuskohteena 
• biomolekyylit 
• eläin-, kasvi- ja sienisolu - rakenteet ja toiminta 
• geenien ilmeneminen ja sen säätely 
• fotosynteesi, soluhengitys, käymisreaktiot 
• mitoosi ja meioosi 
• periytymisen perusteet: geenimutaatioiden tuottamat uudet alleelit, mendelistinen periy-

tyminen, kodominantti periytyminen, polygeeninen periytyminen, sukupuoleen sitoutunut 
periytyminen, periytymistavan päätteleminen sukupuusta 

BI5 V  IHMISEN BIOLOGIA (2op) 
• Solu, kudos, elin 

- solujen erilaistuminen kantasoluista ja syöpäsolut, elinten muodostuminen eri kudostyy-
peistä 

• Elimistön säätely 
- hermoston rakenne ja toiminta, umpirauhaset ja hormonit 

• Aineenvaihdunta 
- ruoansulatuselimistö, verenkiertoelimistö, hengityselimistö, kuona-aineiden eritys 

• Liikkuminen 
- tuki- ja liikuntaelimistö 

• Elimistön sopeutuminen ympäristöön 
- iho ja lämmönsäätely, aistit, puolustusjärjestelmä 

• Lisääntyminen 
- sukuelimet ja sukupuolen kehitys, hedelmöitys, raskaus ja synnytys 
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BI6 V   BIOTEKNIIKKA JA SEN SOVELLUKSET (2op) 
• Mikrobit 

- mikrobien luokittelu 
- bakteerien rakenne, muuntelu, antibioottiresistenssi 
- virusten rakenne ja lisääntyminen 
- mikrobien hyödyntäminen biotekniikassa 

• DNA:n muokkaus ja tutkiminen geenitekniikalla 
- tumallisen ja tumattoman solun perimän ja geenien toiminnan erot 
- DNA:n monistaminen, pilkkominen ja palojen erottelu 
- DNA:n sisältämän informaation selvittäminen 
- geenien siirto- ja muokkausmenetelmät 

• Biotekniikan keskeiset sovellukset ja merkitys 
- perinteinen ja geenitekniikkaan perustuva kasvi- ja eläinjalostus 
- lääketieteet 
- genomitieto ja sen hyödyntäminen 
- DNA-tietoon perustuva yksilön ja lajien tunnistus 
-ympäristönsuojelu, teollisuus 

BI7 V  KERTAUS (1op) 
Kertaus valmentaa biologian ylioppilaskirjoituksiin, ainereaalikokeen tehtävätyyppeihin ja yo-

kokeessa aineistonkäsittelyssä käytettäviin ohjelmiin. Moduulissa kerrataan ja syvennetään 

biologian keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä, jotka ovat jääneet vähemmälle tarkastelulle aiemmissa 

moduuleissa. Aiheiden valintaan vaikuttavat myös opiskelijoiden toiveet. Aiheina ovat mm. 

solubiologian kertaus, evoluutio, kasvi- ja eläinkunnan kehitys, eliökuntien piirteet ja taksonominen 

luokittelu, perinnöllisten ominaisuuksien periytyminen, geenikytkentä ja -vaihdunta, perimän 

harjoituksia, ekologiasta biodiversiteetin kehitys ja esim. vieraslajit, biotalous, ihmisen biologiasta 

esim. lisääntymisbiologia, alkion- ja sikiönkehitys. 
 
 

MAANTIEDE 
 
GE1 P  MAAILMA MUUTOKSESSA (2op)  

• Maantiede – tutkimusmatka maailmaan, tieteenalana 

• Ympäristön muutoksia (ilmastonmuutosten mekanismit, nykyisen ilmastonmuutoksen syitä 

ja seurauksia, metsät, kuivuus ja aavikoituminen, myrskyt, tulvat), ympäristön muutoksiin 

sopeutuminen ja niiden hillintä 

• Väestömäärän kehitys, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset haasteet (ravinnontuotanto, 

puhdas vesi, hyvinvoinnin jakautuminen, köyhyys, muuttoliikkeet) 

• Kestävä kehitys 

• Muuttuvat alueet (Aasia, Afrikka, Amerikka, Eurooppa, Oseania) 

 
GE2 V SININEN PLANEETTA (2 op)  

• luonnonmaantieteellinen tutkimus 
• Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt 
• ilmakehän rakenne ja tuulet, muutokset otsonikerroksessa 
• veden kiertokulku, sateet ja meriveden liikkeet, ENSO ja NAO 
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• sää ja sen ennustaminen 
• ilmastoalueet 
• maapallon rakenne ja kiviaineksen kierto 
• endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina (poimuvuoristojen 

muodostuminen, maanjäristykset, tulivuoritoiminta, lohkoliikunnot, rapautuminen ja eroo-
sio) 

• endogeeniset ja eksogeeniset ilmiöt riskeinä, keskeiset riskialueet, ennakointi ja niihin varau-
tuminen 

• maannokset ja kasvillisuusalueet 

GE3 V  YHTEINEN MAAILMA (2 op) 
• Ihmismaantieteellinen ajattelu ja tutkimus 

- paikkojen kokeminen ja miellekartat 
• Väestö, asutus ja kulttuurit 

- väestörakenne ja väestönmuutokset 
- asutuksen sijoittuminen, muuttoliikkeet 
- kulttuurien moninaisuus, alueellinen identiteetti ja ihmisoikeuksien toteutuminen, kuten 
alkuperäiskansojen asema 

• Kaupungit ja kaupungistuminen 
- maankäyttö ja rakennettu ympäristö 
- kaupunkiympäristön muutokset ja ekokaupungit 

• Tuotannon alueelliset piirteet ja luonnonvarojen kestävä käyttö 
- maa-, metsä- ja kalatalous, kaivannaiset, energialähteet 
- teollisuus, kiertotalous 

• Liikkuminen, palvelut ja vuorovaikutus 
- saavutettavuus, liikenneverkot ja matkailu 
- globalisaatio, innovaatioiden alueellinen leviäminen 
 

GE4 V GEOMEDIA - TUTKI, OSALLISTU JA VAIKUTA (2 op) 
• geomedian käyttö tutkimuksessa; kartografian ja paikkatiedon perusteet, kuvat, videot, dia-

grammit ja taulukot sekä muut alueellisen tiedon lähteet 
• ongelmien asettaminen, tutkimusaineiston hankinta, käsittely, analysointi, tulkinta, arviointi, 

havainnollistaminen ja esittäminen 
• luonnon- ja kulttuurimaisemien tulkinta karttojen, kuvien ja muun geomedian avulla 
• geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän tulevaisuuden edistämisessä 
• aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet 
• kaavoitus eri aluetasoilla, osallistumisen keinot 
• Maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti (opiskelijan valinnan mu-

kaan) 
 

USKONTO 

 
UE1 P USKONTO ILMIÖNÄ - JUUTALAISUUDEN, KRISTINUSKON JA ISLAMIN JÄLJILLÄ (2 op) 

• uskontojen määrittely, syntyvaiheet ja tutkiminen 

•  Lähi-idän uskontojen historia, pyhät kirjat ja opit sekä merkitys nykyaikana 
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UE2 P MAAILMANLAAJUINEN KRISTINUSKO (2 op) 

• kristinuskon asema ja kulttuurivaikutus eri puolilla maailmaa 

• katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty, eri-
tyispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset 

• kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet 

• ekumenia ja uskontodialogi 

• ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja 
 
UE3 V MAAILMAN USKONTOJA JA USKONNOLLISIA LIIKKEITÄ 

• Intian niemimaalla syntyneet uskonnot: hindulaisuus, jainalaisuus, sikhiläisyys, buddhalai-
suus 

o syntyvaiheet, keskeiset piirteet 
o maailmankuva, elämäntapa ja etiikka 
o kulttuurivaikutus 

• Kiinan uskonnot, niiden vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset 
piirteet ja vaikutus yhteiskuntaan 

• šintolaisuus Japanin kansallisuskontona 

• luonnonuskonnot ja voodoo-uskontojen keskeiset piirteet ja levinneisyys 

• uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä 
  

UE4 V USKONTO, KULTTUURI JA YHTEISKUNTA SUOMESSA (2 op) 

• Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularismi 

• Muinaissuomalaisten uskonto 

• Kristinuskon vaikutus suomalaisessa kulttuurissa 

• Herätysliikkeet 
 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 
 
ET1 MINÄ JA HYVÄ ELÄMÄ (2 op) 

• Katsomuksellinen ajattelu 
• Yksilöllinen ja yhteisöllinen identiteetti 
• Elämänhallinta ja elämänvalinnat 
• Olemassaolon peruskysymykset 

  
ET 2 MINÄ JA YHTEISKUNTA (2 OP) 

• Kriittinen ajattelu 
• Medialukutaito 
• Aktiivinen kansalaisuus 
• Demokratiataidot 
• Asiallinen ja dialoginen keskustelu ja perusteleminen 
• Yhteisöllisyys 
• Laaja-alaisista tavoitteista korostuvat erityisesti yhteiskunnallinen osaaminen, eettiset taidot 

sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen 
 

ET3 KULTTUURIT (2 OP) 
• Kulttuuriteoriat 
• Kulttuurin synty 
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• Kulttuuria selittävät tieteet 
• Kulttuuriperintö 
• Suomalainen kulttuuri ja suomalaiset vähemmistökulttuurit 
• Kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus 
• Rasismin ja yhdenvertaisuuden historia ja nykypäivä eri kulttuureissa 

 
 

FILOSOFIA 

FI1 P JOHDATUS FILOSOFISEEN AJATTELUUN (2 op) 

• mitä filosofia ja filosofinen ajattelu on? 

• mitä voi tietää ja miten tietoa voidaan perustella? 

• filosofian keskeisiä teemoja ja osa-alueita 

 
FI2 P ETIIKKA (2 op) 

• Moraali ja etiikka 
• Filosofisia teorioita hyvästä elämästä 
• Omien arvojen valintojen eettiset perustelut 
• Ihmisoikeudet, eläinten oikeudet 
• Filosofian sovellusalueet 

 
FI 3 V YHTEISKUNTAFILOSOFIA ( 2op) 

• Yhteiskuntafilosofian keskeiset suuntaukset 
• Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, valta, vapaus 

 

PSYKOLOGIA 
 
PS1 P  PSYYKKINEN TOIMINTA JA OPPIMINEN (2 op) 

• perustiedot ja peruskäsitteistö psykologiasta tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja 

sovellusalueet 

• biologisten, psyykkisten, sosiaalisten tekijöiden yhteys ihmisen toiminnan selittämisessä 

• psykologian keskeisiin aihepiireihin, kuten tunteet ja motivaatio, orientaatio 

• oppimisen psykologiset perusteet ja omien opiskelutaitojen tarkastelu psykologisen tiedon 

pohjalta 

• sosiaalipsykologian perusteet 
 
PS2 V  KEHITTYVÄ IHMINEN (2 op) 

• psyykkinen kehitys elämänkaaren eri vaiheissa 

• painotus lapsuus- ja nuoruusiän tarkastelussa 

• kehityksen osa-alueet kehityspsykologisen teorian valossa 

• kulttuurin ja vuorovaikutuksen merkitys kehityksessä 

• kehityspsykologian tutkimus 

 
PS3 V TIETOA KÄSITTELEVÄ IHMINEN (2op) 

• Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet 
• Aivojen rakenne ja hermoston toimintaperiaatteet 
• Aivotutkimusmenetelmiä 
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• Havaitseminen ja tarkkaavaisuus 
• Muisti 
• Päätöksenteko ja ongelmanratkaisu 

 
PS4 V TUNTEET JA MIELENTERVEYS (2 op) 

• Tunteiden psykologia 
• Psyykkinen hyvinvointi 
• Mielenterveys ja sen häiriöt 

 
 

HISTORIA 
 
HI1 P IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA HISTORIA (2 op)  
Moduulissa tarkastellaan ihmisen suhdetta ympäristöön ja yhteiskunnallista kehitystä pitkällä aika-
välillä. Ilmiöitä tarkastellaan sekä eurooppalaisesta että globaalista näkökulmasta. Moduulissa tu-
tustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäris-
töhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan.  
 
Sisällöt: 

• historian kehityslinjojen hahmottaminen ja sitominen aikaan 

• historian tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö 

• maanviljely, työnjako ja kulttuurin synty 

• väestönkasvu, yhteiskuntien ja valtioiden muodostuminen 

• maailmankaupan synty ja vuorovaikutuksen lisääntyminen 

• teollistumisen edellytykset ja vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön 
 
HI2 P KANSAINVÄLISET SUHTEET (2 op) LOPS21  
Moduulissa tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiötä, valtasuhteiden muutoksia ja 
niiden taustoja 1800-luvun lopulta nykypäivään. Moduulissa analysoidaan kansainvälistä politiikkaa 
erilaisista taloudellisista ja ideologisista näkökulmista. Moduulissa syvennetään tiedon hakemisen, 
analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arvioin-
tiin.  
 
Sisällöt: 

• kansainvälisen politiikka tutkimuskohteena ja keskeiset käsitteet 

• poliittiset ideologiat ja niiden vaikutus yhteiskuntiin ja kansainvälisiin suhteisiin 

• imperialismi politiikan, talouden ja kulttuurin ilmiönä 

• demokratian ja totalitarismin vastakkainasettelu 

• kylmän sodan supervaltakilpailu ja sen päättyminen 

• dekolonisaation merkitys ja vaikutukset 

• maailmanpolitiikka ja muuttuva vallan tasapaino 
 
 
HI3 P ITSENÄISEN SUOMEN HISTORIA (2 op)  
Moduulin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjo-
ja taustoineen autonomian ajan lopulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen 
valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-
yhteiskunnasta demokraattiseen kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset 
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murrokset. Moduulissa perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja 
historian tiedon käyttöön. Lisäksi syvennetään ymmärrystä historiallisesta empatiasta. 
  
Sisällöt: 

• Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys Suomen ja suomalaisuuden rakentamisessa 

• demografiset muutokset ja väestön moninaisuus 

• suomalaisen yhteiskunnan modernisoituminen 

• itsenäistymisprosessi, sisällissota ja sen kansainvälinen konteksti 

• eheyttämisen aika ja demokratian kriisi 

• Suomi kansainvälisten kulttuurivirtausten osana Suomi kansainvälisissä konflikteissa 

• Suomi toisessa maailmansodassa 

• kylmän sodan vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja politiikkaan 

• yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvointivaltio 

• kulttuuri, tiede ja osaaminen 

• kulttuurisesti monimuotoistuva Suomi kansainvälisen yhteisön jäsenenä 
 
HI4 V EUROOPPALAINEN IHMINEN (2 op)  
Moduuli tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä 
myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Moduulissa pereh-
dytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkaste-
lun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde sekä sukupuoli ja arkielä-
mä. 
  
Sisällöt: 

• tiede, taide, uskonto ja media maailmankuvan muokkaajana ja välittäjänä eurooppalaisen 
kulttuurin juuret 

• antiikin kulttuurien yleispiirteet 
• demokratian ja tieteellisen ajattelun synty 
• keskiajan kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus 
• tieteen ja taiteen kehitys uuden ajan alussa 
• reformaatio ja tiedon vallankumous 
• valistus, ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen 
• 1800-luvun aatteet sekä kulttuuriset ja yhteiskunnalliset muutokset 
• taide, populaarikulttuuri ja kulttuurin globalisoituminen   
• tiede uskonnollisen maailmankuvan haastajana, edistysusko ja uhkakuvat 
• demokratian ja tasa-arvoajattelun leviäminen sekä niiden vastavoimat 
• tiedon määrän kasvu ja kulttuurin pirstaloituminen 
• sukupuoliroolien murros 

 
HI5 V RUOTSIN ITÄMAASTA SUOMEKSI (2 op) 
Moduuli tarkastelee nykyisen Suomen alueen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa esihistori-
asta autonomian ajalle asti. Moduulissa perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi 
yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä 
elinkeinoihin historian eri vaiheissa.  
 
Sisällöt: 

• Suomen alue esihistoriallisella ajalla 
• käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä 
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• Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen keskiajalla 
• yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri keskiajalla 
• reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta 
• Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen 
• elämäntapa sääty- ja maatalousyhteiskunnassa 
• Suomen aseman muutos ja uudistukset Ruotsin ajan lopulta 

 
 

YHTEISKUNTAOPPI 
 
YH1 P SUOMALAINEN YHTEISKUNTA (2 op) 
Moduuli perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Moduuli 
keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteis-
töä ja     teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, ihmisoikeudet, yhteiskunnan 
perusrakenteiden kehitys, valta sekä vaikuttaminen aktiivista ja osallistavaa kansalaisuutta korosta-
en.   
 
Sisällöt: 

• Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne 

• ihmisoikeudet, kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet 

• oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta 

• yhteiskunnallinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus 

• pohjoismaisen hyvinvointivaltion tehtävät, edut ja haasteet 

• yhteiskunnallisen vallankäytön muodot ja demokraattinen päätöksenteko  

• kansalaisen vaikuttamiskeinot ja valtiollinen päätöksentekojärjestelmä 

• median muuttuva merkitys ja mediavaikuttaminen 

 
YH2 P TALOUSTIETO (2 op)  
Taloustieteisiin pohjautuva moduuli johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajan-
kohtaista talouspoliittista keskustelua. Moduulissa käsitellään mikro- ja makrotalouden kysymyksiä 
kotitalouksien, yritysten ja julkisen talouden näkökulmista. Moduulissa perehdytään talouden ja 
politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. 
Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta 
  
Sisällöt: 

• talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon luonne ja muodostuminen 
• kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien, yritysten ja kansantalouden vuorovaikutus 
• oman talouden hoito: säästäminen, kuluttaminen ja velkaantuminen 
• vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus markkinoilla 
• työ, yrittäjyys ja yritykset Suomi globaalin talouden osana 
• rahoitusmarkkinat, säästäminen, sijoittaminen ja riskien hallinta 
• talouden häiriöt, suhdannevaihtelut, niiden taustat ja seuraukset 
• kestävän talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat 
• julkinen talous ja sen tasapaino 
• talouspolitiikan toimijat, keinot ja haasteet 

  
YH3 P SUOMI, EUROOPPA JA MUUTTUVA MAAILMA (2 op)  
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Moduuli perehdyttää Suomen ja Euroopan asemaan globalisoituvassa maailmassa sekä Euroopan 
taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen. Moduulissa seurataan ajankohtaisia maailman tapah-
tumia käyttäen monipuolisia tietolähteitä. Opiskelijaa kannustetaan osallistumaan erilaisia kansain-
välisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun ja toimimaan globaalikansalaisena. Moduulissa on 
mahdollista toteuttaa tutkivaa oppimista. 
  
Sisällöt: 

• ympäristö, ilmastonmuutos, väestö ja kestävä tulevaisuus 
• kansainvälisen yhteistyön toimijat ja mahdollisuudet 
• Suomi ja Pohjoismaat osana globaaleja verkostoja 
• kansalaisuus ja vaikuttaminen 
• eurooppalainen identiteetti, arvot ja yhteiskuntien moninaisuus 
• Suomi osana EU:n päätöksentekoa 
• EU:n talous- ja aluepolitiikka 
• EU globaalina toimijana 
• paikallinen ja kansallinen turvallisuus 
• Suomen ja EU:n turvallisuuspolitiikka 
• muuttuvat turvallisuusuhat ja niiden ratkaisumahdollisuudet 

 

MUSIIKKI   
 
MU1 P MUSIIKKI JA MINÄ 

• musiikin merkitys ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle 

• musiikin peruselementit 

• oman äänenkäytön kehittäminen 

• musiikin tekeminen ja tulkitseminen (yhtyesoitto ja –laulu) 

• tutustuminen opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan 
 
MU2 P/V MONIÄÄNINEN SUOMI 

• Suomessa esiintyvät musiikkikulttuurit, niiden kehitys ja olennaiset piirteet 

• eurooppalaisen taidemusiikin vaikutukset suomalaiseen musiikkikulttuuriin 

• oman ilmaisun sekä kuuntelu- ja kommunikointivalmiuksien kehittäminen 

• populaari-, taide- ja perinnemusiikki 

• musiikin kuuntelu ja musisointi 

• eri musiikinlajien historia 

 
 

MU3 V GLOBAALI UTELIAISUUS  
• Kurssilla kehitetään laulu- ja soittotaitoa.   
• Tutustutaan eri musiikin lajeihin tai musiikkikulttuureihin soittaen, laulaen ja kuunnellen.  
• Harjoiteltavat kappaleet valitaan yhdessä. 

 
 
 MUUALLA SUORITETUT OPINNOT 

• esim. musiikkiopiston opinnot 

• keskustele opinto-ohjaajien tai rehtorin kanssa 
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KUVATAIDE 
 
KU1 P OMAT KUVAT, JAETUT KULTTUURIT (2 op)  

• omat kuvat identiteetin rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuripe-
rinnön uudistajina 

• vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja muissa ympäristöissä 
• erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista 
• erilaiset kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot 
• kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot 
• taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt 

 
KU2 P/V YMPÄRISTÖN TILAT, PAIKAT JA ILMIÖT (2 op)  

• ympäristön kuvakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina 
• luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen, palvelut, mediaympäristöt ja vir-

tuaalimaailmat kuvallisen tuottamisen lähtökohtana 
• ympäristön suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot 
• ympäristön kuvakulttuurien tulkinnan keinot 
• luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt 

 
KU3 V KUVA VIESTII JA VAIKUTTAA (2 op) 

• kuva mediassa: kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, 
www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu 

• graafinen suunnittelu: taitto, typografia, kuvan muokkaus- ja siirtomenetelmät 
• median, viestinnän ja taiteen käsitteistöihin ja kuvastoihin perehtyminen 
• valokuva mediassa 
• elokuva ja video: perinteinen ja uudistuva kuvakerronta 
• visuaalisuus tuotteistamisessa ja tuotemerkkien luomisessa 

 
KU4 V TAITEEN MONET MAAILMAT (2 op) 

• oman kuvailmaisun taitojen syventäminen 
• eri aikakausien kulttuuristen merkitysten ja käsitysten ilmeneminen kuvataiteessa 
• aiheen kehittely ja luonnostelu osana taiteellista luomisprosessia 
• kuvan sisältö ja muoto taiteilijan ja kulttuurin viestinä, sommittelu, kuten: väri, valo, varjo ja 

liike sekä illusorisuus ja kolmiulotteisuus sekä pinnan rakenne ja materiaali 
 
KU5 V NYKYTAITEEN TYÖPAJA (2 op) 

• nykytaiteen ja sen ajankohtaiset ilmiöt 
• nykytaiteen ja kulttuurien välinen vuorovaikutus 
• nykytaiteen keinojen ymmärtäminen ja käyttäminen omassa taiteellisessa työskentelyssä 
• prosessinomainen työskentely 

 
KU6 S LUOVA MUOTOILU (2 op) 
Modernit teknologiat ja perinteiset työskentelymenetelmät yhdistyvät kuvataiteellisessa työskente-
lyssä tällä opintojaksolla. Työskentelyssä painotetaan tekemisen kautta innovointia. Keskeistä on 
luovuus, projektityöskentely ja tekemisen ilo. Visuaalisen tuottamisen välineinä voi olla mm. 3D-
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tulostin, piirtopöytä, digitaaliset menetelmät, kamerat sekä kaikki kuvataiteen välineet ja materiaa-
lit. 
 
 
 

LIIKUNTA 
 
LI1 P OPPIVA LIIKKUJA (2 op)  
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hy-
vinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan 
sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti.  Opiskelija 
saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen päte-
vyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä. 
  
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuk-
sien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja –lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuk-
sia monipuolisesti käyttäen. 
 
LI2 P AKTIIVINEN ELÄMÄ (2 op)  
 Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen  
 sekä riittävän fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään,  
 että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen  
 aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä. 
 
 Kurssi keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkierto- 
 elimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehohuolto. Opiskelijat ohjataan  
 havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan aktiivisuuden ja terveyden näkö- 
  
kulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti  
 aktiivisen arjen toteuttamiseen. 
  
LI3 V UUDET MAHDOLLISUUDET (2op)  
Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoit-
teena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja 
kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen. 
 Kurssi sisältää monipuolisesti kunto- ja terveysliikuntaa sisältäviä liikuntamuotoja ja lajeja,  
 kuten kuntosaliharjoittelu, pallopelit, mailapelit ja kestävyysliikunta eri muodoissaan. Kurssilla 
 opiskelijoita kannustetaan oman fyysisen kunnon ja toimintakyvyn seurantaan. Kurssilla  
 otetaan huomioon opiskelijoiden omat lajitoiveet. 
 
LI4 VANHOJEN TANSSIT (2 op) 
 
LI5 (2 op) 
 
LI6 (2 op) 
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TERVEYSTIETO 
 
TE1 P TERVEYS VOIMAVARANA (2op)  

• terveyttä määrittävät keskeiset tekijät ja niiden vaikutusmekanismit 

• terveyttä ja elintapoja selittävät keskeiset sosiaalipsykologiset teoriat ja mallit 

• terveyskulttuuriset ilmiöt 

• terveyttä edistävä ravinto, liikunta, lepo, uni sekä painonhallinta 

• seksuaalisuus, seksuaaliterveys, seksuaalioikeudet 

• mielenterveyttä suojaavat tekijät 

• opiskeluhyvinvointi 

 
TE2 V TERVEYS JA YMPÄRISTÖ (2op)  

• tieteellinen tieto ja arkitieto, ajattelun vinoumia, tutkimusprosessin vaiheet, tutkimustiedon 
luotettavuuden arviointi 

• terveysviestinnän muotoja ja vaikutuskeinoja, terveysviestinnän merkityksen ja luotettavuu-
den arviointi 

• rakennetun ympäristön, luonnonympäristön ja psykososiaalisen ympäristön yhteyksiä ja vai-
kutuksia terveyteen ja turvallisuuteen 

• kestävä kehitys ja terveys 
• ympäristöjen turvallisuus ja väkivallan ehkäisy 
• työhyvinvointi 
• mielihyvä ja riippuvuus: riippuvuuteen vaikuttavat biologiset, psyykkiset ja sosiaaliset meka-

nismit 
• keskeiset aine- ja toiminnalliset riippuvuudet, riippuvuuksien syitä ja ehkäisykeinoja, riippu-

vuuksien aiheuttamia haittoja 

TE3 V TERVEYS JA YHTEISKUNTA (2op) 
• terveyskäsityksiä ja sairauksien selitysmalleja 
• keskeisiä väestöjen terveyteen vaikuttaneita yhteiskunnallisia, tieteeseen ja teknologiaan 

liittyviä tekijöitä 
• tulevaisuuden terveyshaasteita ja mahdollisuuksia 
• epidemiologinen siirtymä, keskeiset tarttumattomat ja tartuntataudit 
• sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen, tuottaminen ja käyttäminen 
• itsehoito ja omahoito 
• eettisen analysoinnin näkökulmia: hyveet, seuraukset, oikeudet, velvollisuudet, motiivit, ar-

vot ja normit 
• keskeisiä terveyteen ja sairauksiin liittyviä eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä kuten hedel-

möityshoidot, abortti, elintapoihin liittyvä vapaus ja vastuu, seulonnat, geeniteknologia, eu-
tanasia 

• terveydenhuollon eettiset periaatteet, potilaan oikeudet, priorisointi 
• terveys ja terveyden eriarvoisuus Suomessa ja globaalisti sekä niihin vaikuttaminen 

 
TE4 V TERVEYSTIEDON KERTAUS (2op) 
Kertaus valmentaa terveystiedon ylioppilaskokeisiin, ainereaalikokeen tehtävätyyppeihin ja yo-
kokeessa aineistonkäsittelyssä käytettäviin ohjelmiin. Moduulissa kerrataan terveystiedon keskeistä 
sisältöä ja aiheita, jotka ovat jääneet vähemmälle tarkastelulle aiemmissa opinnoissa. Perehdytään 
terveyteen yhteiskunnallisena ilmiönä, terveyden tieteelliseen tutkimukseen, terveyteen ja sairau-
teen liittyviin ajankohtaisiin ilmiöihin. 
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OPINTO-OHJAUS 
 

OP1 P    MINÄ OPISKELIJANA (2 op)  
• lukio-opintojen käytänteisiin tutustuminen sekä opiskelun kannalta kulloinkin ajankohtaiset 

asiat 
• hyvinvointi, opiskelukyky ja tasapainoinen elämä 
• opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen 
• henkilökohtainen opintosuunnitelma: opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja ura-

suunnitelma 
• jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, digitaaliset ohjauspal-

velut ja hakujärjestelmät 
 

OP2 P JATKO-OPINNOT, TYÖELÄMÄ JA TULEVAISUUS (2 op) 
• henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivittäminen; opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jat-

ko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen 
• jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen Suomessa ja 

ulkomailla 
• työelämätietous ja -taidot, yrittäjyys muuttuvassa ja monimuotoisessa maailmassa 
• työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen ja kokemusten hankkiminen 
• oman talouden hallinta, opintotuki ja asuminen 
• oman hyvinvoinnin edistäminen 
• tulevaisuuden ennakointiosaaminen sekä kyky tunnistaa oppimistarpeensa suhteessa tule-

vaisuuden osaamistarpeisiin 
• lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat 

OP3 S RYHMÄNOHJAUS (2 op) 
• omaan ryhmään ja lukioyhteisöön ryhmäytyminen 
• lukio-opiskelun sujuva aloittaminen 
• lukio-opiskelun kulloinkin ajankohtaiset asiat 
• lukion toimintakulttuuriin tutustuminen ja sen osana toimiminen 

OP4 S TUTOROINTI (2 op) 
• kouluttautuminen vertaisohjaajaksi 
• toimiminen tutorina 
• toimiminen uusien lukio-opiskelijoiden vertaisohjaajana 
• koulun yhteisöllisyyden edistäminen ja tutortoiminnan kehittäminen 

 
OP5 S    OPISKELUTAIDOT (2 op) 

• opiskelumotivaatio ja sen osatekijät 
• opiskelutekniikoiden kehittäminen 
• oman oppimistyylin ja vahvuuksien tunnistaminen sekä niiden hyödyntäminen 

 
OP6 S KOHTI TYÖELÄMÄÄ/ TET (2 op) 

• opintojakson toteutus suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet huomioiden 
• tutustuminen opiskelu- ja/tai työpaikkaan 
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• tutustumista koulutuspolkuihin ja uratarinoihin 
• oman oppimisen raportointi 

 
OP7 S    OMA KOULU (2 op)  

• opintojakso koostuu yksilöllisesti kootuista osallistumisista, joista pidetään kirjaa 
• esim. ryhmänohjauskokoontumiset, koulun juhlissa esiintyminen, koulun yhteisiin tapahtu-

miin osallistuminen lukujärjestyksen ulkopuolella, talkootyöt eri toimintapäiviin liittyen, kou-
lun edustustehtävät 

 
 

KANSAINVÄLISYYSKASVATUS 
 
KV1-3 S KANSAINVÄLISYYSPROJEKTI (2-3 op) 
Toteutetaan erilaisin projektein, kurssien sisällöt määritellään projektikohtaisesti lukuvuosittain 
 
 

TEEMAOPINNOT 
 
TO1 S DRAAMA (2 op) 

• tuotetaan audiovisuaalinen tuotanto 

• sisällön draamallisessa osuudessa opiskelijat osallistuvat käsikirjoitukseen 

• sisältö muodostuu osallistujien kiinnostuksen ja innostuksen mukaan 

• tuotoksena esitys yleisölle, joko digitaalisena tai livenä 

• esityksessä otetaan mukaan tekniset apuvälineet, ääni ja valo ym.  
   
 
TO2 S ROBOTIIKKA (2 op) 
Kurssilla tutustutaan robotiikkaan ja sen kehityksen mukanaan tuomiin tulevaisuuden näkymiin il-
miöpohjaisen projektioppimisen kautta yrittäjyyden näkökulmasta. Kurssi sisältää sekä korkeakoulu- 
että yritysvierailuja.  
 
Kurssin sisällöt:  

• tutustutaan korkeakoulujen robotiikkaa tarjoaviin opiskelualoihin se robotiikkaa 

hyödyntävien yritysten toimintaan 

• tutustutaan korkeakouluopintoihin sekä Kajaanin että Oulun ammattikorkeakoulussa ja 

Oulun yliopistossa 

• vieraillaan lähialueen robotiikkaa hyödyntävässä yrityksessä (esim. Nokia Solutions & 

Network) 

• pyritään tekemään pieni Arduino-yhteensopiva robotti 

 
 
TO2 S PELISUUNNITTELU JA -TUOTANTO (2 op) 
Kurssilla tutustutaan pelien, pelaamisen ja pelisuunnittelun teoriaan ja toteutetaan ryhmätyö-
nä digitaalinen peli. Työskentely tapahtuu kuvitteellisten pelialan yritysten toimintaa simuloiden ja 
kurssilla opitaan yrittäjyysajattelun ohella projektityöskentelyn perusteita, ohjelmointia, sisällöntuo-
tantoa sekä itsenäistä työskentelyä osana suurempaa tiimiä. Kurssin aikana toteutetaan mahdolli-
suuksien mukaan vierailuja pelialan yrityksiin ja yhteistyötä tehdään myös alan oppilaitosten kanssa. 
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Työskentelyssä painotetaan yritteliästä asennetta ja kokeilevaa otetta ja yhdistetään teknologiaa 
luovaan toimintaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 
 
   
TO4 S LUKION TOIMINTA TIIMEISSÄ (2 op)  

• Lukion toimintakulttuuriin liittyy erilaisten tiimien toiminta. Opiskelijat ovat näissä tiimeissä 

toimivia jäseniä.  

• Tavoitteena on oppia toimimaan aktiivisena tiimin jäsenenä ja kantamaan vastuuta tiimin 

toiminnasta. Lisäksi toimiminen tiimin jäsenenä antaa kokemuksen kokouskäytännöistä, 

esiintymisistä ja johdetun organisaation demokraattisesta toiminnasta.  

 
TO4 S OPISKELIJAKUNTATOIMINTA (2 op) 

• demokraattiseen toimintaan oppilaitoksessa tutustuminen ja toimiminen 

luottamustehtävässä 

• opiskelijakuntatoiminnan perusteet 

• kokoustekniikkaan tutustuminen 

• neuvottelu- ja esiintymistaidot 

• kirjanpidon alkeet  

• oma osa-alue, johon jokainen toimija tarkemmin perehtyy: talouden hoito, tiedotus tai 

projektien vetäminen  

• vertaisohjaajana toimiminen muille lukiolaisille 
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