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Turun Steiner-koulun lukio on steinerpedagogiikkaa toteuttava erityisen koulutustehtävän
saanut lukio, jossa opiskellaan tavallisten lukiokurssien lisäksi taide- ja taitoainepainotteisia erityiskursseja. Opetusmenetelmät ovat luovia ja tutkivia. Lukiossa painotetaan yleissivistyksen merkitystä sekä teorian ja käytännön yhteensovittamista. Osittain luokkamuotoinen opiskelu, erityisprojektit ja tekemällä oppiminen tukevat sosiaalisten taitojen kehittymistä. Oppikirjojen ohella käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa ja verkko-opiskelua.
Steiner-koulu on toiminut Turussa vuodesta 1983 lähtien, lukioasteen koulutus alkoi syksyllä 1997. Koulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, jonka luokat 10–12 muodostavat lukioasteen. Opetusmenetelmät perustuvat Rudolf Steinerin kehittämään ihmiskäsitykseen, jossa
pyitään huomioimaan tasapainoisesti paitsi ihmisen tiedollinen myös taiteellinen, toiminnallinen, moraalinen ja sosiaalinen puoli. Tämä yleissivistävä tavoite tuo opetukseen eroja
verrattuna muihin koulumuotoihin. Steiner-koulun lukioasteella täyttyvät kuitenkin myös
valtakunnalliset lukion oppimäärälle asetetut tavoitteet ja sisällöt. Steiner-koulun lukion
päättötodistus tuo opiskelijalle samat edut ja oikeudet kuin minkä tahansa lukion suorittaminen. Kouluruoka valmistetaan koulun omassa keittiössä.

Lukion voi suorittaa 2-4 vuodessa, mutta suurin osa opiskelijoista käy lukion kolmessa
vuodessa. Lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Lukio-opinnot jakaantuvat
valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Erityislukioissa opiskellaan myös
erityisen koulutustehtävän mukaisia kursseja. Lisäksi on tarjolla koulukohtaisia
abikursseja. Pakollisia kursseja suoritetaan 47-52 kurssia. Matematiikan lyhyen
oppimäärän suorittavat 47 ja pitkän oppimäärän suorittavat 52 kurssia. Syventäviä
kursseja pitää suorittaa vähintään 10. Erityislukiokursseja on yhteensä 12.
Turun Steiner-koulun lukio on erityisen koulutustehtävän mukainen lukio, jossa pakollisten
ja syventävien kurssien lisäksi opiskellaan steinerpedagogiikkaan painottuva 12 kurssin
kokonaisuus. Näillä erityiskursseilla pyritään tasapainottamaan varsin teoreettista lukioopiskelua ja ne ovatkin pääasiassa kädentaitoja ja käytännöllisyyttä kehittäviä taito- ja
taideaineita. Erityiskurssien suorittaminen antaa oikeuden jättää pois enintään 8
valtakunnallisesti pakollisista kursseista. Jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista on
kuitenkin opiskeltava vähintään puolet. Ylioppilaskirjoitusten tehtävät laaditaan
oppiainekohtaisesti valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta, joten
mahdolliset poisvalinnat tulee miettiä tarkoin. Lukujärjestykset pyritään tekemään niin, että
käytännön aineet painottuvat iltapäiviin. Opiskelu on osittain luokkamuotoista, mutta
syventävät kurssit ovat luokkarajat ylittäviä.
Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Yhden jakson aikana opiskellaan yleensä 5-7 kurssia.
Jokainen jakso päättyy koeviikkoon. Osa kursseista järjestetään neljän viikon mittaisina
pääainejaksoina, jonka aikana kyseisen kurssin opetusta on kaksi tuntia päivässä.
Jokaisessa jaksossa on kaksi pääainejaksoa. Muiden kurssien opetusta on viisi tuntia
viikossa koko 7-8 viikkoa kestävän jakson ajan.
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Opiskelija valitsee vuosittain tarjolla olevista valtakunnallisista syventävistä kursseista
omaan opinto-ohjelmaansa 5-8 syventävää kurssia. Lukion suorittaminen kolmessa
vuodessa edellyttää keskimäärin 30 kurssin suorittamista vuosittain. Viimeisenä
lukiovuotena abiturienttien varsinainen koulutyö päättyy kolmannen jakson lopussa
penkinpainajaisiin ennen ylioppilaskirjoituksia.
Opiskelija voi suorittaa lukiokursseja myös verkko-opetuksessa, jota on Turussa tarjolla
etärenkaan (maksuttomia) ja iltalukion (maksullisia) kurssitarjonnassa. Turun seudun
lukioiden muodostamaa etärengasta organisoi Turun iltalukio. Suomi toisena kielenä,
muiden uskontojen ja joidenkin kielien opetus on Turussa keskitetty tiettyihin lukioihin tai
Turun seudun etärenkaan verkko-opetukseen.
Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot,
jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.
Päätös muualla suoritettavien opintojen hyväksi lukemisesta tulee sitä erikseen
pyydettäessä tehdä ennen mainittujen opintojen aloittamista.
Ylioppilastutkinto järjestetään ja suoritetaan Ylioppilastutkintolautakunnan antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen on mahdollista hajauttaa kolmelle
peräkkäiselle tutkintokerralle, joten kirjoituksiin voi osallistua jossakin oppiaineessa jo toisen lukiovuoden keväällä. Tutkintoon ilmoittautumisesta ja tutkinnon suorittamisesta informoidaan hyvissä ajoin. Ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen edellyttää, että kirjoitettavan
aineen pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti.

Perusasteen hyväksytysti suorittaneet koulun oppilaat voivat hakea lukioasteelle. Hakijalta
ei edellytetä taiteellista erityislahjakkuutta ja lukioon voi hakea mistä tahansa peruskoulusta. Turun Steiner-koulu on mukana valtakunnallisessa yhteisvalinnassa. Opiskelijat valitaan perusasteen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella.
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Lukiolakien (§ 23, 24, 25, 29, 30 ja 32) mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen,
jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Velvollisuus osallistua opetukseen tarkoittaa
läsnäoloa tunneilla ja annettujen tehtävien suorittamista. Opiskelija voi olla pois opetuksesta vain, jos hän on saanut siihen luvan. Lupa voidaan myöntää hyväksyttävästä syystä ja
luvasta päättää ko. tunnin opettaja tai luokanohjaaja (1-3 pv). Pidemmistä poissaoloista
lupa pyydetään rehtorilta.
Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja selvittää opiskelijan poissaolot Wilmassa. Kullakin
kurssilla poissaoloja saa olla enintään 8 oppituntia (á 45 minuuttia). Kun poissaoloja on
enemmän kuin 8 oppituntia, kurssi keskeytyy eikä kurssikokeeseen enää voi osallistua.
Näin ollen opiskelijan on suoritettava kurssi kokonaan uudelleen. Jos kurssin laajuus on
vain puoli kurssia, on sallittujen poissaolotuntien määrä 4 oppituntia. Poissaolotuntien
määristä voidaan joustaa vain niiden opiskelijoiden kohdalla, joille on tehty lääkärintodistuksen perusteella henkilökohtainen opiskelusuunnitelma erityisistä opiskelujärjestelyistä
(HOPS).
Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten
epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen
varoitus tai opiskelijan erottaminen määräajaksi enintään yhdeksi vuodeksi. Opettaja voi
määrätä opetusta häiritsevän opiskelijan poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta. Näitä lainsäädännön velvoitteita koulu on tarkentanut järjestyssäännöissään.
Lukio tulee lain mukaan suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut oppimäärää tässä ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen
tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja.
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Opiskeluyhteisössä on tärkeää tukea opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Steinerkoulussa yhteistyö kodin ja koulun välillä on lukioasteellakin merkittävässä asemassa. Vanhempainiltoja järjestetään muutaman kerran lukuvuodessa.
Luokanohjaajan tehtävänä on hoitaa koulun ja luokan välisiä tiedotusasioita, sekä seurata
opiskelijoiden opintojen edistymistä. Luokanohjaaja toimii luokkansa opiskelijoiden luottamushenkilönä opiskelua ja koulua koskevissa asioissa.
Opinto-ohjaaja antaa luokka- ja henkilökohtaista opastusta opintoihin ja jatko-opintoihin
liittyvissä kysymyksissä. Ensimmäisen vuoden opintojen ohjaus perehdyttää opiskelijat
lukio-opintoihin ja lukiossa opiskeluun. Opintojen ohjauksen toisella pakollisella OP2kurssilla syvennytään ylioppilaskirjoituksiin sekä jatko-opintojen suunnitteluun. Opintoohjaaja on tavattavissa viikoittain erikseen ilmoitettuna ajankohtana sekä sopimuksen mukaan myös muuna ajankohtana.
Opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon. Opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja
ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskelijalla on oikeus saada tieto hänen käytettävissään olevista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista ja tulla
ohjatuksi tarvittaessa näihin palveluihin. Opiskelijalla on käytettävissään terveydenhoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan, kuraattorin, psykologin ja erityisopettajan palvelut.
Opiskelijalla on mahdollista saada lukiossa erityistä tukea. Erityisen tuen saamiseksi opiskelijalla pitää olla lukihäiriötodistus tai lääkärintodistus. Tällöin opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma erityisistä opiskelujärjestelyistä eli HOPS, jossa suunnitellaan opiskelijan opintojen eteneminen ja mahdolliset tukitoimet. Kokeissa tukimuotoina
pyritään noudattamaan samoja tukimuotoja, joihin opiskelija on oikeutettu ylioppilaskirjoituksissa. Ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyt anotaan Ylioppilastutkintolautakunnalta ennen kirjoituksia.
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Opiskelija vastaa itse kuluista, jotka aiheutuvat esim. teatteri- ja opintokäynneistä sekä
liikuntatunneista koulun ulkopuolella. Opiskelijat kustantavat itse 12. luokalla tehtävän kulttuurimatkan. Matkaa varten luokat tekevät erilaisia varainhankintaprojekteja. Taide- ja taitoaineiden kurssien alussa peritään kurssikohtainen tarvikemaksu, jolla katetaan materiaalikuluja. Laadukkaan steinerpedagogisen opetuksen takaamiseksi lukiossa on käytössä
tukimaksu. Tukimaksun suuruus on 50 euroa kuukaudessa opiskelijaa kohden. Taloudellisen tilanteen vaatiessa tukimaksusta voi hakea vapautusta. Kussakin oppiaineessa mahdollisesti tarvittavat kirjat sekä muut tarvikkeet opiskelija hankkii itse.

Opiskelija tarvitsee opiskeluunsa oman kannettavan tietokoneen. Koulusta voi tarvittaessa
lainata tietokoneen käyttöönsä 100 euron panttia vastaan. Panttimaksun saa takaisin, kun
tietokoneen palauttaa takaisin koululle.
Opiskelijan on ladattava koneelle tarvittavat ohjelmistot. Tarvittavat ohjelmistot ovat LibreOffice, GeoGebra Classic 6 ja TI-Nspire CX CAS. Näistä vain TI-Nspire CX CAS on
maksullinen ohjelmisto. Myös koulun lainakoneeseen opiskelija hankkii itse TI-Nspire CX
CAS ohjelmiston. Lisäksi opiskelija tarvitsee muistitikun abittikokeita varten sekä kuulokkeet. Ylioppilaskirjoituksissa kiellettyjä oheislaitteita ovat bluetooth yhteyden sisältävät
kuulokkeet ja hiiret. Tarkempia ohjeita sähköisistä ylioppilaskirjoituksista ja ohjeistus laitevaatimuksista löytyy sivuilta http://www.digabi.fi
Koulussa on opiskelijoille tarkoitettu vapaasti käytettävissä oleva oma langaton verkko.
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Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat ja opiskelijat. Heidän edustajansa, oppilaskunnan hallitus, muodostetaan luokilta 7-12. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja tiedotusvastaavan sekä näiden varahenkilöt. Opiskelija voi saada oppilaskunnan toimintaan osallistumisesta kurssimerkinnän toimimalla oppilaskunnan hallituksessa aktiivisesti 2 lukuvuotta. Hallituksessa toimiminen sisältää hallituksen kokouksia,
tapahtumien järjestämistä ja muuta oppilaskunnan toimintaa.
Oppilaskuntatoiminta on koulussamme tärkeässä roolissa. Jokainen oppilas ja opiskelija
voi toimittaa oppilaskunnan hallituksen käsiteltäväksi aloitteita. Oppilaskunnan hallituksella
on mahdollisuus esim. antaa lausuntoja koulun käytänteistä ja järjestyssäännöistä, tehdä
hankintaehdotuksia, järjestää teemapäiviä ja tutustumiskäyntejä. Toiminnallaan oppilaskunnan hallitus pyrkii kehittämään koulua yhteisönä ja lisäämään viihtyvyyttä.
Opettajakunta valitsee vuosittain keskuudestaan oppilaskunnan ohjaavan opettajan, joka
on mukana viikoittaisissa kokouksissa ja toimii hallituksen edustajana opettajakuntaan
päin. Myös oppilaskunnan hallituksen jäseniä voidaan kutsua toimihenkilöpalavereihin tai
opettajankokouksiin.
Opiskelija, joka on oppilaitoksen päätösvaltaa käyttävän elimen jäsen (esim. oppilaskunnan hallitus), on salassapitovelvollinen. Salassapitovelvollisuus koskee hänen mainitussa
asemassaan saamia tietoja muiden opiskelijoiden tai henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.

Opintotuki koostuu opintorahasta, opintolainan valtiontakauksesta ja osalle opiskelijoista
myönnettävästä asumislisästä (vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskeleville ja asuville
sekä kansan tai urheiluopiston maksullisilla linjoilla opiskeleville, jotka asuvat asuntolassa).
Opintotuen hakulomakkeita saa Kansaneläkelaitoksen (Kela) toimistoista tai koulun kansliasta. Opintotukea voi hakea myös verkosta verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella Kelan verkkosivuilta http://www.kela.fi/opintotuki.
Opintorahan suuruus määräytyy hakijan iän, asumismuodon ja siviilisäädyn mukaan.
Opiskelija on oikeutettu opintorahaan seuraavasta kuukaudesta lukien, jona hän täyttää 17
vuotta. Opintorahaa myönnettäessä otetaan huomioon hakijan vanhempien tulot, kun kyse
on toisella asteella (10.–12.lk) opiskelevasta perheettömästä alle 20-vuotiaasta.
Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. Sitä on haettava
erikseen.

Turun seudun kuusi kuntaa muodostavat yhtenäisen seutuliikenteen, josta käytetään nimeä Föli-Turun Seudun joukkoliikenne. Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja
Ruskon alueella voi matkustaa samalla lipulla ja samalla hinnalla kuntarajoista riippumatta.
Opiskelijat, joiden koulumatka ylittää 10 km, voivat hakea Kelalta koulumatkatukea.
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Jos opiskelija tulee opiskelemaan Föli-alueen ulkopuolelta, opiskelija hakee koulumatkatukea Kelan lomakkeella ja saa ostotodistuksen Matkahuoltoa varten. Föli-alueen sisäiseen
liikenteeseen joukkoliikenteeseen tarvitsee silloin rinnakkaiskortin, jonka saa joukkoliikenteen palvelutoimistosta esittämällä opiskelijaseutulipun ja lipun latauskortin. Rinnakkaiskortin lataus on ilmainen, mutta ensimmäisellä kerralla peritään 5 euron lunastusmaksu.
Kun opiskelija käyttää Matkahuollon jäsenyrityksen linja-autoa, koulumatkatuki maksetaan
lipun myyjälle. Opiskelijan on täytettävä koulun kansliasta saatava koulumatkatukihakemus sekä sen liitteenä oleva ostotodistus. Ostotodistuksen avulla opiskelija voi ostaa linjaautolipun koulumatkatuella alennettuun hintaan. Opiskelijan maksuosuus on enintään 43€
kuukaudessa. Lipun myyjä laskuttaa muun osan lipun hinnasta Kelalta.
Opiskelijan on ostettava kuukautta vastaavalle ajalle halvin mahdollinen lipputuote, joka on
linja-autoissa yleensä 44 matkan koulumatkatukilippu. Linja-autoa käytettäessä lipunostokertojen lukumäärä tallennetaan yleensä lippuna toimivaan älykorttiin.
Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi. Hakemus- ja ostotodistuslomakkeita saa koulun kansliasta ja Kelan toimistoista. Hakemus ja esitäytetty ostotodistus
toimitetaan koulun kansliaan. Koulumatkatuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta lukien.
Koulumatkatukeen ei vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema. Tukea voi saada niin
kauan kuin opiskelija harjoittaa tuen piiriin kuuluvia opintoja.

Suomen lukiolaisten liiton jäsenyys on tarkoitettu kaikille lukiolaisille. Jäsenenä saat Lukiolaisten liiton opiskelijakortin, joka toimii todisteena etuoikeuksistasi ja passina edullisempaan opiskelijaelämään. Jäsenyyden hinta on 20 euroa lukuvuodessa. Lisätietoa löydät
liiton sivuilta www.lukio.fi
Matkahuollon opiskelija-alennuksen saa Matkahuollon opiskelijakortilla tai opiskelijajärjestön kortilla, johon on painettu Matkahuollon liikemerkki. Matkahuollon opiskelijakortin voi
hankkia Matkahuollon toimipaikoista ja lippuja myyviltä Matkahuolto-asiamiehiltä. Opiskelijakorttia varten tarvitaan yksi passikuva ja Matkahuollon opiskelijatodistus, jonka voi tulostaa verkosta tai noutaa Matkahuollon toimipaikoista. Opiskelijatodistus täytetään, jonka
jälkeen siihen pyydetään varmennus kansliasta. Opiskelijakorttiin tulee vuosittain hankkia
uusi lukukausi- tai lukuvuositarra.
Junassa lipuntarkastuksen yhteydessä tarvitset voimassaolevan VR:n hyväksymän opiskelijakortin. Perinteisen kortin lisäksi voit todistaa oikeutesi opiskelija-alennukseen myös
digitaalisella opiskelijakortilla. Ennen varsinaisen opiskelijakortin saamista voit hyödyntää
tilapäistä todistusta opiskelija-alennuksen saamiseksi VR:n junissa. Lomakkeen voit tulostaa VR:n sivuilta.

Uskonnonvapauslain (1.8.2003) perusteella opiskelijalla on sekä oikeus että velvollisuus
osallistua oman uskontonsa oppitunneille. Koulun järjestämä opetus on sen uskonnollisen
yhdyskunnan mukaista, mihin opiskelijoiden enemmistö kuuluu.
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Turun Steiner-koulun uskonnon opetus on lukion valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa
määritellyn evankelisluterilaisen uskonnon mukaista. Evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvan opiskelijan on osallistuttava oman uskontonsa kursseille.
Muiden uskontojen opetus on Turussa keskitetty tiettyihin lukioihin tai Turun seudun etärenkaan verkko-opetukseen. Opiskelija voi myös osallistua oman uskonnollisen yhdyskuntansa antamaan korvaavaan opetukseen. Tällöin opetuksesta ei merkitä arvosanoja todistukseen.
Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille opiskelijoille järjestetään elämänkatsomustiedon opetusta. Kirkkoon kuulumaton opiskelija voi vaihtoehtoisesti halutessaan osallistua
myös evankelisluterilaiseen opetukseen ilmoituksensa perusteella. Opiskelijan pitää kuitenkin suorittaa kaikki kurssit saman katsomusaineen – uskonnon tai elämänkatsomustiedon - oppimäärän mukaisesti.
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Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Opiskelijan arviointi perustuu hänen työprosessiinsa oppitunneilla, opetetun aineksen kirjalliseen,
itsenäiseen työstämiseen ja sen tuloksiin sekä opetetusta aineksesta järjestettyihin kuulusteluihin tai kokeisiin.
Arvioinnin tapoja koulussamme ovat kirjallinen ja suullinen palaute sekä opiskelujakson
väliarviointi viisi kertaa vuodessa. Arvioinnista annetaan tietoa sekä opiskelijoille että hei11

dän huoltajilleen. Opiskelujakson aikana suoritettujen kurssien arvosanat ovat nähtävillä
Wilmassa aina jokaisen jakson päättymisen jälkeen. Arviointikeskusteluja käydään opettajien, opiskelijoiden ja huoltajien kesken aina kun siihen ilmenee tarvetta. Opiskelijoita kannustetaan ja totutetaan itsearviointiin. Sen tarkoituksena on toisaalta opiskelijan realistisen
minäkuvan ja toisaalta kouluyhteisön toiminnan kehittäminen.

Kurssin arviointi
Kurssin arviointiperusteet selvitetään opiskelijalle kurssin alussa ja kurssi arvioidaan sen
päätyttyä. Kurssit arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S). Kunkin kurssin
arviointitapa on määritelty opetussuunnitelmassa. Arviointi kuvaa opiskelijan suoritusten
tasoa opetussuunnitelman tavoitteisiin nähden ja se perustuu opiskelijan edistymisen kokonaisvaltaiseen seurantaan. Muita mahdollisia arviointimerkintöjä ovat keskeytetty (K) ja
täydennettävä (T). Keskeytetty kurssi täytyy suorittaa alusta asti kokonaan uudestaan.
Täydennettävän kurssin puuttuvat suoritukset pitää hoitaa kuntoon viimeistään seuraavan
lukuvuoden syksyn ensimmäisessä uusintakokeessa. Mikäli suorituksia tämän jälkeen vielä puuttuu, merkitään täydennettävä kurssi keskeytetyksi.
Opiskelijalla on mahdollisuus uusia hylättyä (4) kurssiarvosanaa kerran uusintakoepäivinä.
Myös hyväksyttyä kurssiarvosanaa (5-9) saa yrittää korottaa yhden kerran. Lopulliseksi
kurssiarvosanaksi tulee aina kyseisistä suorituksista parempi. Uusintakoepäivät ilmoitetaan lukuvuoden alussa ja niitä on noin kerran kuukaudessa. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan ko. aineenopettajalle Wilman kautta viimeistään koetta edeltävän viikon perjantaina.
Hylättyjä kursseja voi opiskelijalla, yhden oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit huomioiden, olla seuraavasti:
1–2 kurssia
3–5 kurssia
6–8 kurssia
9 kurssia tai enemmän

0
1
2
3

Oppimäärän arviointi
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Koulukohtaisten syventävien ja soveltavien
kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä oppiaineen arvosana voi nousta. Oppiaineen arvosanaa on myös mahdollista korottaa erillisellä kuulustelulla abivuonna ylioppilaskirjoitusten
jälkeen.
Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden
oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.
Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin
sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää
vain kaksi kurssia. Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat
opinnot arvioidaan siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään.
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”Opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä
kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun
rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.” (Lukioasetus 810/1998, 13 § 1 mom.)
”Jos 1 momentissa tarkoitettu uusi arviointi tai ratkaisu, jolla pyyntö on hylätty, on ilmeisen
virheellinen, lääninhallitus voi opiskelijan pyynnöstä velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin tai määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi taikka määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava.” (Lukioasetus 810/1998, 13 § 2
mom.)

Steinerkoulun päättötyö on kypsyysnäyte, jonka
opiskelija tekee itsenäisesti valitsemaltaan alalta.
Työprosessi ja lopputulos esitellään koululle 12. luokan syksynä.
Päättötyön tavoitteena on totuttaa opiskelija perusteelliseen ja pitkäjänteiseen työhön. Työn suunnittelu aloitetaan jo 11. luokalla, jolloin opiskelija esittää
opettajakunnan hyväksyttäväksi työnsä aiheen. Samana syksynä pidetään myös ensimmäinen työskentelyyn kuuluvista seminaari-istunnoista, joita
kaikkiaan järjestetään kolme. Opiskelijan on raportoitava kirjallisesti työn etenemisestä tehtävään nimetylle ohjaajalle. Päättötyöhön liittyy myös opiskelijan itsensä sitoma kirja, mikä tehdään kirjansidonnan TS2 -kurssilla.
Päättötyöstä annetaan kirjallinen arviointi ja kurssin suoritusmerkintä.

A
A-kieli EN
A-kieli SA
B1-kieli RU
B3-kieli EA, RA
MA yhteinen
N (lyhyt)
M (pitkä)
BI
GE

Valtakunnalliset
pakolliset
syventävät
6
3
6
2
6
2
5
2
8
1
5
2
9
3
2
3
1
3
13

Koulukohtaiset
syventävät
erityiskurssit
1
1,5
2
2
2
1
1
1
1
1

0,5
0,5

FY
KE
UE/ET
FF
PS
HI
YH
TE
MU
KU
LI
OP
Teemaopinnot
Tekninen työ
Tekstiilityö
Päättötyö

1
1
2
2
1
3
3
1
1-2
1-2
2
2

6
4
4
2
4
3
1
2
2
2
3
0
3

1
1
1
1
1
1
1
1

0,5
0,5

1

0,5
4
1

0,5

1,5
1,5
1,5

Kurssien numerointi noudattaa uusinta valtakunnallista lukion opetussuunnitelmaa, joskin
kurssien suoritusjärjestyksestä oppilaitos saa päättää omassa opetussuunnitelmassaan.
Kurssikuvauksista käy ilmi kurssin sisältö, miten se arvioidaan ja onko kyseessä pakollinen, erityisen koulutustehtävän mukainen vai syventävä kurssi. Syventävät kurssit voivat
olla valtakunnallisia tai koulukohtaisia. Valtakunnallisia syventäviä kursseja opiskelijan tulee suorittaa vähintään 10. Samoja syventäviä kursseja järjestetään kysynnän ja resurssien mukaan luokkarajat ylittävinä kursseina vain joka toinen vuosi. Abien kertauskursseja
pyritään kuitenkin järjestämään joka vuosi kysynnän mukaan. Kurssien suoritusjärjestys on
syytä tarkistaa aineenopettajalta. Mahdollisuuksista suorittaa valtakunnallisia syventäviä
kursseja etärenkaassa tai iltalukiossa voi tiedustella aineenopettajilta.

•

Sanataide (ÄI10) ½ kurssi

•

Puutyö, koristeveisto ja lovileikkaus
(TN1) ½ kurssi

•

Näytelmä (ÄI11)

•

Projektiivinen geometria
(MAA14/MAB9) ½ kurssi

•

Metalli- ja kivityö (TN2)

•

Värit (KU5)

•

Käytännön fysiikka (FY8) ½ kurssi

•

Grafiikka (KU6)

•

Käytännön kemiaa (KE6) ½ kurssi

•

Keramiikka (KU7)

•

Musiikin historia (MU5) ½ kurssi

•

Kuvanveisto (KU8) ½ kurssi

•

Perinteiden kurssi (LI6)

•

Arkkitehtuurin historia (KU9) ½ kurssi

•

Kirjansidonta (TS1)

•

Päättötyö (PT1)

•

Päättötyökirja (TS2) ½ kurssi
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ÄI1: Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen)
Opiskelijan käsitys erilaisista, monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee.
Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja
tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia
taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä.
Numeroarviointi.
ÄI2: Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen)
Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta,
kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija
saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja
yhteiskunnalle. Harjoitellaan kirjoittamista prosessina suunnittelusta palautteen
antamiseen ja saamiseen sekä tyylin hiontaan asti. Numeroarviointi.
ÄI3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)
Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen
kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia
tekstejä, ymmärtämään monitulkintaisuutta ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri
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muodoissaan. Numeroarviointi.
ÄI4: Tekstit ja vaikuttaminen (pakollinen)
Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä
vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy
vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.
Opiskelija syventää kriittistä lukutaitoaan. Numeroarviointi.
ÄI5: Teksti ja konteksti (pakollinen)
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä niiden maantieteellisissä, kielellisissä, ajallisissa ja
kulttuurisissa konteksteissa. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja
tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä. Opiskelija tutustuu sekä suomalaisen
kaunokirjallisuuden että maailmankirjallisuuden merkkiteoksiin. Numeroarviointi.
ÄI6: Nykykulttuuri ja kertomukset (pakollinen)
Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja
kertomuksellisuuden näkökulmasta. Perehdytään esim. teatteriin, elokuvaan ja
mediateksteihin. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen
moninaisuudesta syvenee. Käsitellään kieltä ja identiteettiä. Opiskelija syventää tietojaan
vuorovaikutusetiikasta. Numeroarviointi.
ÄI7: Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (valtakunnallinen syventävä)
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä
tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen
merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Numeroarviointi.
ÄI8: Kirjoittamistaitojen syventäminen (valtakunnallinen syventävä)
Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja
aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja
yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin. Numeroarviointi.
ÄI9: Lukutaitojen syventäminen (valtakunnallinen syventävä)
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia
tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija harjaantuu
tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen. Numeroarviointi.
ÄI10: Sanataide (½ kurssia, erityisen koulutustehtävän mukainen)
Opiskelijan käsitys kielen taiteellisesta merkityksestä syvenee. Perehdytään kirjallisuuden
lajeihin ja tuotetaan omia kaunokirjallisia tekstejä. Luovan kirjoittamisen harjoituksia.
Suoritusmerkintä.
ÄI11: Näytelmä (erityisen koulutustehtävän mukainen)
Perehdytään draaman keinoihin sekä draamaan prosessina. Opiskelijat valitsevat,
työstävät ja esittävät näytelmän. Suoritusmerkintä.
ÄI12: Abikurssi (koulukohtainen syventävä)
Opiskelija hioo luku- ja kirjoitustaitojaan. Perehdytään yo-kokeen vaatimuksiin ja harjoitellaan kokeeseen. Suoritusmerkintä.
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RUB11: Minun ruotsini (pakollinen)
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan
tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa.
Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin
käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.
RUB12: Hyvinvointi ja ihmissuhteet (pakollinen)
Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen ja niistä
suoriutumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana
ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja
käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan
eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on
ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
RUB13: Kulttuuri ja mediat (pakollinen)
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa
eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.
RUB14: Monenlaiset elinympäristömme (pakollinen)
Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan
ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.
RUB15: Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (pakollinen)
Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatkoopintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä
ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.
RUB16: Viesti ja vaikuta puhuen (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja
rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua
edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

RUB17: Kestävä elämätapa (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten
fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä.
Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen
huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.
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ENA1: Englannin kieli ja maailmani (pakollinen)
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen
kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla
pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä
kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.
ENA2: Ihminen verkostoissa (pakollinen)
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa.
Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa.
Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä
vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
ENA3: Kulttuuri-ilmiöitä (pakollinen)
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri
tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä
ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta.
ENA4: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (pakollinen)
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista
toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin
keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja
yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.
ENA5: Tiede ja tulevaisuus (pakollinen)
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan
omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa
kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.
ENA6: Opiskelu, työ ja toimeentulo (pakollinen)
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana.
Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä
kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan
nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.
ENA7: Kestävä elämäntapa (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia
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tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta
ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.
ENA8: Viesti ja vaikuta puhuen (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja
rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua
edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
ENA9: Abikurssi (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla kerrataan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien keskeisiä sisältöjä,
hiotaan ylioppilaskokeessa käytettyjen tehtävätyyppien vastaustekniikkaa sekä harjoitellaan eri tekstilajeja edustavien kirjoitelmien laatimista. Suoritusmerkintä.

YHTEINEN OPPIMÄÄRÄ
MAY1: Luvut ja lukujonot (pakollinen)
Kurssilla vahvistetaan reaaliluvuilla laskemisen taitoja sekä kykyjä laskea prosenttilaskuja.
Käsitellään funktio sekä piirretään funktioiden kuvaajia. Käsitellään logaritmi ja potenssi
sekä ratkaistaan potenssiyhtälöitä. Opetellaan lukujono, aritmeettinen ja geometrinen jono
ja summa. Numeroarviointi.

PITKÄ OPPIMÄÄRÄ
MAA2: Polynomifunktiot ja –yhtälöt (pakollinen)
Kurssilla käsitellään polynomifunktiot, polynomien tulo ja binomikaavat, toisen asteen polynomiyhtälön ratkaiseminen ja tutkitaan ratkaisujen lukumäärää. Opetellaan ratkaisemaan
korkeamman asteen polynomiyhtälöitä ja polynomiepäyhtälöitä. Numeroarviointi.
MAA3: Geometria (pakollinen)
Kurssilla opiskellaan kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus sekä sini- ja kosinilause.
Opetellaan ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria. Lasketaan kuvioihin
ja kappaleisiin liittyviä pituuksia, kulmia, pinta-aloja ja tilavuuksia. Numeroarviointi.
MAA4: Vektorit (pakollinen)
Kurssilla opetellaan vektoreiden perusominaisuudet, yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin
kertominen luvulla. Opiskellaan koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo sekä suorat ja
tasot avaruudessa. Numeroarviointi.
MAA5: Analyyttinen geometria (pakollinen)
Kurssilla käsitellään suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt. Opetellaan ratkaisemaan itseisarvoyhtälöitä, epäyhtälöitä ja yhtälöryhmiä. Numeroarviointi.
MAA6: Derivaatta (pakollinen)
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Kurssilla ratkaistaan rationaaliyhtälöitä ja -epäyhtälöitä. Opetellaan funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta sekä polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen.
Tutkitaan polynomifunktion kulkua ja määritetään ääriarvoja derivaatan avulla. Numeroarviointi.
MAA7: Trigonometriset funktiot (pakollinen)
Kurssilla käsitellään suunnattu kulma ja radiaani. Tutkimaan trigonometrisia funktioita yksikköympyrän avulla sekä tutustutaan trigonometristen funktioiden jaksollisuuteen. Ratkaistaan trigonometrisia yhtälöitä ja tutkitaan trigonometrisia funktioita derivaatan avulla.
Numeroarviointi.
MAA8: Juuri- ja logaritmifunktiot (pakollinen)
Kurssilla käsitellään juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksia, ratkaistaan
niihin liittyviä yhtälöitä ja tutkitaan edellä mainittuja funktioita derivaatan avulla. Numeroarviointi.
MAA9: Integraalilaskenta (pakollinen)
Kurssilla opiskellaan alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali sekä pinta-alan
ja tilavuuden laskeminen. Numeroarviointi.
MAA10: Todennäköisyyslaskenta ja tilastot (pakollinen)
Kurssilla käsitellään diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma sekä jakauman tunnusluvut.
Opetellaan klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka ja todennäköisyyksien laskusäännöt. Tutustutaan diskreettiin ja jatkuvaan todennäköisyysjakaumaan,
diskreetin jakauman odotusarvoon ja normaalijakaumaan. Numeroarviointi.
MAA11: Lukuteoria ja todistaminen (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla opetellaan formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja totuustaulujen avulla. Opiskellaan avoimen lauseen käsite ja opetellaan käyttämään kvanttoreita.
Opetellaan todistusperiaatteita ja harjoitellaan todistamista. Perehdytään alkulukujen ominaisuuksiin ja tutkitaan kokonaislukujen jaollisuutta. Määritetään kokonaislukujen suurin
yhteinen tekijä Eukleideen algoritmilla. Numeroarviointi.
MAA12: Algoritmit matematiikassa (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla käsitellään iterointi, Newton-Raphsonin menetelmä, polynomien jakoalgoritmi ja
jakoyhtälö. Lisäksi käsitellään Newton-Cotes-kaavat. Numeroarviointi.
MAA13: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla tutkitaan funktion jatkuvuutta ja derivoituvuutta sekä jatkuvien ja derivoituvien
funktioiden yleisiä ominaisuuksia. Käsitellään käänteisfunktio, kahden muuttujan funktio
sekä osittaisderivaatta. Opiskellaan funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä
ja epäoleelliset integraalit. Numeroarviointi.
MAA14: Projektiivinen geometria (½ kurssia, erityisen koulutustehtävän mukainen)
Kurssilla ratkaistaan erilaisia geometrisia tehtäviä piirtämällä. Tehdään yhdenmuotoisuusja yhtenevyyskuvauksia ja harjoitellaan äärettömyyskäsitteen kuvallisia konstruktiotehtäviä. Opiskellaan Platonin kappaleet ja duaaliset Platonin kappaleet, Möbiuksen verkko ja
lehti sekä kultaiseen leikkaukseen liittyviä tehtäviä. Tutustutaan fraktaaleihin. Suoritusmerkintä.
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MAA15: Johdantokurssi (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla kerrataan perusopetuksen aikana opiskeltuja asioita. Kurssi opiskellaan ensimmäisen lukiovuoden syksyn aikana. Suoritusmerkintä.
MAA16: Pitkän matematiikan kertauskurssi (koulukohtainen syventävä)
Kerrataan pitkän matematiikan lukiokurssien keskeiset sisällöt ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. Suoritusmerkintä.

LYHYT OPPIMÄÄRÄ
MAB2: Lausekkeet ja yhtälöt (pakollinen)
Kurssilla käsitellään suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus. Ratkaistaan 1. ja 2. asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Numeroarviointi.
MAB3: Geometria (pakollinen)
Kurssilla opiskellaan kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria ja
Pythagoraan lause. Määritetään kuvioiden ja kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. Opetellaan käyttämään geometrian menetelmiä koordinaatistossa. Numeroarviointi.
MAB4: Matemaattisia malleja (pakollinen)
Kurssilla sovelletaan lineaarista ja eksponentiaalista mallia. Opetellaan ratkaisemaan potenssiyhtälöitä ja eksponenttiyhtälöitä logaritmin avulla. Tutkitaan lukujonoja matemaattisena mallina. Numeroarviointi.
MAB5: Tilastot ja todennäköisyys (pakollinen)
Kurssilla opetellaan jatkuvien ja diskreettien tilastollisten tunnuslukujen määrittäminen,
normaalijakauma ja jakauman normittaminen. Lisäksi opiskellaan kombinatoriikkaa ja todennäköisyyslaskentaa. Numeroarviointi.
MAB6: Talousmatematiikka (pakollinen)
Kurssilla tehdään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia.
Opiskellaan taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla. Numeroarviointi.
MAB7: Matemaattinen analyysi (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla opetellaan polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen sekä suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen. Tutustutaan graafisiin ja numeerisiin menetelmiin. Numeroarviointi.
MAB8: Tilastot ja todennäköisyys II (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla käsitellään normaalijakauma, toistokoe, binomijakauma ja luottamusväli. Numeroarviointi.
MAB9: Projektiivinen geometria (½ kurssia, erityisen koulutustehtävän mukainen)
Kurssilla ratkaistaan erilaisia geometrisia tehtäviä piirtämällä. Tehdään yhdenmuotoisuus
ja yhtenevyyskuvauksia ja harjoitellaan äärettömyyskäsitteen kuvallisia konstruktiotehtäviä. Opiskellaan Platonin kappaleet ja duaaliset Platonin kappaleet, Möbiuksen verkko ja
lehti sekä kultaiseen leikkaukseen liittyviä tehtäviä. Tutustutaan fraktaaleihin. Suoritusmerkintä.
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MAB10: Lyhyen matematiikan kertauskurssi (koulukohtainen syventävä)
Kerrataan lyhyen matematiikan lukiokurssien keskeiset sisällöt ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. Suoritusmerkintä.

Biologian opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään elollisen luonnon rakennetta,
toimintaa ja vuorovaikutussuhteita, evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä sekä
sen, miten biologista tietoa voidaan hyödyntää arkielämässä, jatko-opinnoissa ja työelämässä. Varsinkin bio- ja ympäristötieteet ovat nopeasti kehittyviä tiedonaloja, joiden sovelluksia hyödynnetään monin tavoin maataloudessa, teollisuudessa ja lääketieteessä. Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Biologian opetuksessa
tehdään laborointeja, pienimuotoisia tutkimuksia ja työskennellään myös digitaalisissa ja
koulun ulkopuolisissa opiskeluympäristöissä. Opetuksessa tehdään yhteistyötä erityisesti
terveystiedon, mutta myös muiden oppiaineiden kanssa.
BI1 Elämä ja evoluutio (pakollinen)
Kurssilla perehdytään biologisiin tutkimusmenetelmiin, elämän edellytyksiin, solujen rakenteeseen ja toimintaan sekä geenien ilmenemiseen. Lisäksi tarkastellaan eliöiden lisääntymistä, kasvua ja kuolemaa sekä muuntelun merkitystä, evoluutiota ja eliökunnan sukupuuta.
BI2 Ekologia ja ympäristö (pakollinen)
Kurssilla perehdytään ekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan, populaatioiden ominaisuuksiin sekä lajien välisiin suhteisiin. Lisäksi tutkitaan paikallisia ja globaaleja ympäristöongelmia, luonnon monimuotoisuutta, siihen kohdistuvia uhkia ja suojelumahdollisuuksia
sekä ekosysteemipalvelujen ja kestävän elämäntavan merkitystä.
BI3 Solu ja perinnöllisyys (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla opiskellaan solujen keskeiset rakenteet ja toiminta, proteiinisynteesi sekä solujen
ja sukusolujen lisääntyminen. Tutustutaan myös perinnöllisyyden perusteisiin, ominaisuuksien periytymiseen sekä mutageeneihin ja mutaatioihin.
BI4 Ihmisen biologia (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla perehdytään ruuansulatukseen, verenkiertoon ja hengitykseen sekä niiden säätelyyn, tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan, hermostolliseen ja hormonaaliseen säätelyyn sekä aisteihin. Lisäksi selvitellään lisääntymisbiologiaa sekä elimistön puolustusmekanismeja.
BI5 Biologian sovellukset (valtakunnallinen syventävä).
Kurssilla tarkastellaan mikrobien rakennetta, toimintaa ja merkitystä luonnossa ja ihmisen
taloudessa. Selvitellään geenitekniikan menetelmiä sekä bioteknologian sovelluksia lääketieteessä, ympäristönsuojelussa, ravinnontuotannossa ja teollisuudessa. Lisäksi tutustutaan kasvi- ja eläinjalostuksen mahdollisuuksiin.
BI6 Biologian abikurssi (koulukohtainen syventävä)
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Kurssilla kerrataan biologian lukiokurssien aihekokonaisuuksia ja harjoitellaan vastaamista
tehtävätyyppeihin, joita ylioppilaskirjoituksissa esiintyy. Pyritään aineen hallinnan ja kokonaisuuksien hahmottamisen vahvistamiseen sekä vastaustekniikan parantamiseen.

Maantieteen opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa
ja antaa hänelle valmiuksia havaita muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, ymmärtää
maailman-laajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Opetus antaa opiskelijalle valmiuksia esimerkiksi ympäristö- ja ihmisoikeuskysymysten tarkasteluun. Maantieteen opetus ohjaa opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja
ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Geomedian monipuolisella käytöllä tuetaan
maantieteellisen tiedon hankintaa, analysointia ja tulkintaa. Ajankohtaisten uutisten käsittely kehittää maailmankuvan rakentumista ja kriittistä ajattelua sekä auttaa ymmärtämään
maailmassa tapahtuvia muutoksia.
Opetuksessa hyödynnetään myös koulun ulkopuolisia opiskeluympäristöjä sekä verkkoympäristöjä.
Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet.
GE1 Maailma muutoksessa (pakollinen)
Kurssi perehdyttää muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssilla käsitellään luonnonjärjestelmään sekä luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyviä riskejä
ja niihin varautumista. Lisäksi tarkastellaan ihmiskunnan globaaleja riskialueita ja kehityskysymyksiä. Kurssilla seurataan myös aiheisiin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja syvennetään maailman karttakuvaa ja paikannimistöä.
GE2 Sininen planeetta (valtakunnallinen syventävä)
Kurssi käsittelee luonnonmaantieteen ilmiöitä. Kurssilla tutustutaan maan planetaarisuuteen, vesi- ja ilmakehän rakenteeseen ja toimintaan sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeisin. Lisäksi tarkastellaan kivikehän rakennetta sekä sisä- ja ulkosyntyisiä tapahtumia
maanpinnan muokkaajina.
GE3 Yhteinen maailma (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä. Kurssilla opiskellaan kulttuuri- ja väestömaantiedettä, luonnon- ja energiavaroja, teollisuutta, liikennettä, matkailua sekä globaaliin
talouteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi perehdytään ihmisen maankäytön piirteisiin.
GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla tutustutaan geomedian käyttöön maantieteellisissä tutkimuksissa. Lisäksi tarkastellaan aluesuunnittelua sekä osallistuvan suunnittelun periaatteita ja perehdytään globaaleihin kehittyneisyyseroihin, kestävän kehityksen sitoumuksiin sekä kansainväliseen yhteistyöhön.
GE5 Maantieteen abikurssi (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla kerrataan maantieteen lukiokurssien aihekokonaisuuksia ja harjoitellaan vastaamista tehtävätyyppeihin, joita ylioppilaskirjoituksissa esiintyy. Tavoitteena on aineen hallinnan ja kokonaisuuksien hahmottamisen vahvistaminen sekä vastaustekniikan parantaminen.
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KE1: Kemiaa kaikkialla (pakollinen)
Tutustutaan kemian merkitykseen nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä. Käsitellään atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään sekä alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia. Selitetään aineiden ominaisuuksia aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla. Kiinnitetään huomiota turvalliseen työskentelyyn. Käsitellään
aineen erotusmenetelmät ja aineiden ominaisuuksien tutkiminen. Tehdään havaintoja ja
johtopäätöksiä. Numeroarviointi.
KE2: Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (valtakunnallinen syventävä)
Tutustutaan kemian merkitykseen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Käsitellään orgaanisten yhdisteiden rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla. Opiskellaan avaruusrakenne, isomeria ja orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen
rakenteen avulla. Käsitellään ainemäärä ja pitoisuus. Tutustutaan työvälineiden ja reagenssien käyttöön ja liuosten valmistukseen sekä aineen rakenteen analyysimenetelmiin.
Numeroarviointi.
KE3: Reaktiot ja energia (valtakunnallinen syventävä)
Tutustutaan kemian merkitykseen energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta. Opetellaan
kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen. Käsitellään epäorgaanisten
ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita ja niiden sovelluksia, aineen häviämättömyyttä kemiallisessa reaktiossa, sidosenergiaa ja Hessin lakia. Opiskellaan kaasujen ominaisuudet ja
yleinen tilanyhtälö. Tutkitaan reaktioita kokeellisesti ja käsitellään tutkimustuloksia. Numeroarviointi.
KE4: Materiaalit ja teknologia (valtakunnallinen syventävä)
Tutustutaan kemian merkitykseen teknologiassa ja yhteiskunnassa. Käsitellään metallien
ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari. Opiskellaan atomin ulkoelektronirakenne,
jaksollinen järjestelmä, hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot. Käsitellään sähkökemian
keskeiset periaatteet. Sovelletaan kemiallisia reaktioita laskennallisesti. Numeroarviointi.
KE5: Reaktiot ja tasapaino (valtakunnallinen syventävä)
Tutustutaan kemian merkitykseen kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Käsitellään
kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavat tekijät, homogeeninen ja heterogeeninen
tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen. Opiskellaan happo-emästasapaino, vahvat
ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset. Opetellaan homogeenisen ja happoemästasapainon laskennallinen käsittely. Numeroarviointi.
KE6: Käytännön kemiaa (½ kurssia, erityisen koulutustehtävän mukainen)
Kurssilla opiskellaan kemiaa käytännön harjoitustöiden avulla. Opiskellaan työturvallisuuteen ja kemian työtapoihin liittyviä perusasioita. Määritetään aineiden pitoisuuksia esimerkiksi titraamalla ja tehdään yksinkertaisia synteesejä. Tutustutaan seoksessa olevien yhdisteiden erotusmenetelmiin. Suoritusmerkintä.
KE7: Kemian kertauskurssi (koulukohtainen syventävä)
Kerrataan kemian lukiokurssien keskeiset sisällöt ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. Suoritusmerkintä.
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FY1: Fysiikka luonnontieteenä (pakollinen)
Tutustutaan fysiikan merkitykseen nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä. Käsitellään voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt. Suoritetaan muutamia perusmittauksia ja opetellaan fysikaalisen tiedon tulkitsemista ja luotettavuuden arviointia. Tutustutaan perusvuorovaikutuksiin sekä maailmankaikkeuden rakenteisiin. Numeroarviointi.
FY2: Lämpö (valtakunnallinen syventävä)
Käsitellään lämpöopin keskeiset asiat. Tutustutaan mm. kaasujen tilanmuutoksiin, lämpölaajenemiseen, paineeseen, olomuotojen muutoksiin ja lämpöopin pääsääntöihin. Käsitellään fysiikan merkitystä energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Numeroarviointi.
FY3: Sähkö (valtakunnallinen syventävä)
Käsitellään sähköoppiin liittyviä peruskäsitteitä sekä keskeisiä lakeja, mm. Ohmin laki,
Joulen laki, Kirchoffin lait sekä Coulombin laki. Tutustutaan sähköpiirien komponentteihin,
kuten vastuksiin, kondensaattoriin sekä diodeihin. Numeroarviointi.
FY4: Voima ja liike (valtakunnallinen syventävä)
Syvennetään liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja käsitellään niitä selittäviä malleja. Käsitellään
tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike. Syvennetään mekaniikkaan sekä statiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden hallintaa. Käsitellään liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki. Numeroarviointi.
FY5: Jaksollinen liike ja aallot (valtakunnallinen syventävä)
Perehdytään fysiikan merkitykseen lääketieteessä ja musiikissa. Käsitellään tasainen ympyräliike ja gravitaatio vuorovaikutus. Käsitellään aaltoliikkeen syntyminen, aaltojen eteneminen, interferenssi, diffraktio, heijastuminen ja taittuminen. Numeroarviointi.
FY6: Sähkömagnetismi (valtakunnallinen syventävä)
Perehdytään sähkömagnetismin ilmiöihin. Käsitellään mm. seuraavat keskeiset asiat:
magneettikenttä, induktioilmiö ja vaihtovirtapiiri. Numeroarviointi.
FY7: Aine ja säteily (valtakunnallinen syventävä)
Tutustutaan valosähköilmiöön, kvantittumiseen, sähkömagneettiseen säteilyyn, röntgensäteilyyn ja mustan kappaleen säteilyyn. Atomimalleista käsitellään esimerkkinä Bohrin atomimalli. Numeroarviointi.
FY8: Käytännön fysiikkaa (½ kurssia, erityisen koulutustehtävän mukainen)
Tutustutaan fysiikkaan kokeellisena luonnontieteenä ja tehdään luonnontieteellisiä mittauksia. Harjoitellaan mittaustulosten käsittelyä ja virhelähteiden arviointia. Suoritusmerkintä.
FY9: Fysiikan kertauskurssi (koulukohtainen syventävä)
Kerrataan fysiikan kaikkien lukiokurssien keskeiset sisällöt ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. Suoritusmerkintä.
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Terveystiedon tarkoituksena on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa
osaamista. Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina
sekä toiminta- ja työkykynä. Terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan terveyteen liittyvien tietojen, taitojen, itsetuntemuksen, kriittisen ajattelun sekä eettisen vastuullisuuden kautta. Terveyttä ja sairauksia sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan sekä yksilön ja yhteisön että yhteiskunnan ja globaalista näkökulmasta. Terveysosaamiseen sisältyvät terveyteen ja sairauteen liittyvän sisältötiedot,
toiminnalliset taidot sekä terveystiedon hankinta, kriittinen arviointi, tulkinta ja soveltaminen
sekä ymmärrys ympäristön ja perimän vaikutuksista terveyteen. Osaamiseen kuuluu myös
terveyteen liittyvien arvojen pohdinta ja näkemys eri terveyskulttuureista ja terveyden ja
sairauksien historiasta. Terveystiedon opetuksessa tehdään yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa sekä tuetaan opiskelijoiden osallisuutta ja terveysosaamisen hyödyntämistä
opiskeluhuollon kehittämisessä.
TE1: Terveyden perusteet (pakollinen)
Kurssilla tarkastellaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen opiskelu-, työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä (mm. ravitsemus, lepo ja liikunta), itsehoitoa ja ensiapua. Lisäksi
perehdytään riippuvuuden eri muotoihin sekä kansantauteihin ja keskeisiin tartuntatauteihin.
TE2: Ihminen, ympäristö ja terveys (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla perehdytään lisääntymisterveyteen ja seksuaalisuuteen, sosiaaliseen tukeen,
mielenterveyteen vaikuttaviin tekijöihin sekä erilaisiin kriiseihin. Lisäksi tarkastellaan työhyvinvointia, turvallisuutta sekä terveysviestinnän merkitystä ja kriittistä tulkintaa ja selvitellään perimän ja erilaisten ympäristöjen terveysvaikutuksia.
TE3: Terveyttä tutkimassa (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla perehdytään terveyden ja sairauden historiaan, terveydenhuollon käytäntöihin,
terveyspalvelujen tarjontaan ja potilaan oikeuksiin. Lisäksi tarkastellaan väestön terveyteen ja terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä, globaaleja terveyskysymyksiä ja perehdytään terveyden tutkimiseen.
TE4: Terveystiedon abikurssi (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla kerrataan terveystiedon lukiokurssien aihekokonaisuuksia ja harjoitellaan vastaamista tehtävätyyppeihin, joita ylioppilaskirjoituksissa esiintyy. Tavoitteena on aineen
hallinnan ja kokonaisuuksien hahmottamisen vahvistaminen sekä vastaustekniikan parantaminen.

HI1: Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (pakollinen)
Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan
yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.
HI2: Kansainväliset suhteet (pakollinen)
Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia
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1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten
taloudellisten ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten
järjestelmien kilpailu. Kurssilla syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen
taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.
HI3: Itsenäisen Suomen historia (pakollinen)
Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun
kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön.
HI4: Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (valtakunnallinen syventävä)
Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä
sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä
Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan
suhde, sukupuoli ja arkielämä.

HI5: Ruotsin itämaasta Suomeksi (valtakunnallinen syventävä)
Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle
asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian
lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.
HI6: Maailman kulttuurit kohtaavat (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä.
Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista
ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.
HI7: Historian abikurssi (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla kerrataan historian lukiokurssien aihekokonaisuuksia ja harjoitellaan vastaamista
tehtävätyyppeihin, joita ylioppilaskirjoituksissa esiintyy. Tavoitteena on aineen hallinnan ja
kokonaisuuksien hahmottamisen vahvistaminen sekä vastaustekniikan parantaminen.

YH1: Suomalainen yhteiskunta (pakollinen)
Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen.
Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja so27

siologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.
YH2: Taloustieto (pakollinen)
Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja
ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden
ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.
YH3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (pakollinen)
Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen
kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi
aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia
informaatiolähteitä.
YH4: Kansalaisen lakitieto (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.
YH5: Yhteiskuntaopin abikurssi (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla kerrataan historian lukiokurssien aihekokonaisuuksia ja harjoitellaan vastaamista
tehtävätyyppeihin, joita ylioppilaskirjoituksissa esiintyy. Tavoitteena on aineen hallinnan ja
kokonaisuuksien hahmottamisen vahvistaminen sekä vastaustekniikan parantaminen.

UE1: Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (pakollinen)
Kurssilla tarkastellaan uskontoa kulttuurisena ilmiönä ja tutustutaan uskontojen tieteelliseen tutkimukseen. Kurssi perehdyttää lisäksi Lähi-idän monoteististen uskontojen kulttuuritaustaan, niiden syntyhistoriaan sekä niiden keskeisiin ja yhteisiin piirteisiin. Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisien juurien lisäksi tarkastellaan niiden monimuotoisuutta,
erilaisia tulkintatapoja sekä vaikutusta yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa.
UE2: Maailmanlaajuinen kristinusko (pakollinen)
Kurssilla perehdytään kristinuskon keskeisiin suuntauksiin ja niiden syntytaustoihin sekä
vertaillaan niiden keskeisiä piirteitä. Lisäksi tutustutaan kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin sekä tarkastellaan kristinuskon asemaa ja vuorovaikutusta ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa. Kurssilla käydään läpi myös ajankohtaisia
kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja.
UE3: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (valtakunnallinen syventävä)
Kurssi perehdyttää Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneiden uskontojen maailmankuvaan ja elämäntapaan sekä niiden monimuotoisuuteen ja vaikutuksiin kannatusalueittensa
maiden kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan. Samalla tarkastellaan myös Aasian us28

kontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa. Kurssilla tutustutaan lisäksi luonnonuskontojen levinneisyyteen ja keskeisiin piirteisiin sekä uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin.
UE4: Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla tutustutaan uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa. Tarkastellaan Suomen uskontotilannetta, suomalaisten uskonnollisuutta ja sekularisaatiota,
sekä uskontojen ja katsomusten välinen dialogia tämän päivän Suomessa. Kurssilla tutkitaan uskonnon merkitystä ja näkyvyyttä julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä, taloudessa ja lainsäädännössä. Perehdytään uskonnollisten yhteisöjen toimintaan sekä uskonnon merkitykseen yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa. Kurssilla tutustutaan myös miten uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri näkyvät
Suomessa.
UE5: Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla tarkastellaan uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri
tieteenaloilla. Perehdytään uskontotieteen, teologian, taiteentutkimuksen, kulttuurintutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden ajankohtaiseen uskontoilmiötä koskevaan tutkimukseen.
Kurssilla käydään myös läpi uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutusta. Tutustutaan uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja. Lisäksi tarkastellaan miten muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko näkyvät suomalaisessa kulttuuriperinnössä.

UE6: Uskonnot ja media (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla tutustutaan uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa ja opetellaan
analysoimaan ja arvioimaan uskonnon ja median välisiä suhteita. Tarkastellaan uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttöä eri medioissa, perehdytään uskonnolliseen mediaan ja
median hyödyntämiseen uskonnoissa. Arvioidaan median vaikutusta uskontoilmiöihin, kuten asenteisiin ja uskontoihin liittyviin mielikuviin, uskontoihin ja konflikteihin, uskontoihin ja
rauhan rakentamiseen sekä uskontokritiikkiin. Kurssin tavoitteena on oppia arvioimaan
kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä. Kurssin aikana tuotetaan uskontoon liittyvää mediasisältöä tai laaditaan media-analyysi.
UE7: Uskonnon abikurssi (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla kerrataan uskonnon lukiokurssien aihekokonaisuuksia ja harjoitellaan vastaamista tehtävätyyppeihin, joita ylioppilaskirjoituksissa esiintyy. Tavoitteena on aineen hallinnan
ja kokonaisuuksien hahmottamisen vahvistaminen sekä vastaustekniikan parantaminen.

ET1: Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (pakollinen)
Kurssilla perehdytään maailmankatsomuksellisiin käsitteisiin ja käsitellään kuinka yksilölliset ja yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat maailmankatsomuksen muotoutumiseen. Kurssilla harjoitellaan tarkastelemaan kriittisesti ja erittelevästi omia ja muiden uskomuksia samoin kuin median tarjoamaa informaatiota. Kurssilla käsitellään tieteellistä, ei-tieteellistä ja
epätieteellistä maailmankuvaa.
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ET2: Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (pakollinen)
Kurssilla perehdytään erilaisiin ihmiskäsityksiin ja käsitellään, miten erilaiset ihmiskäsitykset ja -ihanteet johtavat erilaisiin ja joskus keskenään ristiriitaisiin vastauksiin ihmiselämän
keskeisistä kysymyksistä. Käsitellään erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä sekä ihmisarvoa ja keskeisiä ihmisoikeusasiakirjoja ja sovelletaan ihmisoikeusajattelua erilaisissa yhteyksissä. Kurssilla pyritään kehittämään opiskelijan taitoja ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja tuntemuksiaan toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen, johdonmukaisesti ja luovasti.
ET3: Yksilö ja yhteisö (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla perehdytään yhteisöllisyyden merkitykseen ihmisyydelle, yksilölliselle identiteetille
ja elämänvalinnoille. Opetuksessa tuetaan opiskelijan itseymmärrystä asemastaan yksilönä yhteisöissä, kansalaisena valtiossa ja toimijana talousjärjestelmässä sekä kykyä arvioida yksilön vaikutusmahdollisuuksia ja vastuuta eri alueilla ja tuetaan valmiutta rakentavaan
yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Käsitellään ihmisoikeuksia, uskonnon- ja omantunnon
vapautta, yhdenvertaisuutta, demokratiaa, rauhaa, oikeudenmukaisuutta, että kestävän
tulevaisuuden rakentamisen lähtökohtia ja periaatteita. Opetuksessa pyritään tukemaan
kriittistä näkökulmaa yhteiskuntaan ja sen rakenteisiin sekä tukemaan yhteiskunnallista
toimijuutta.
ET4: Kulttuurit katsomuksen muokkaajina (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla käsitellään kulttuurin merkitystä ihmisyydelle ja elämänkatsomukselle ja perehdytään kulttuurintutkimuksen käsitteistöön ja kulttuureja koskeviin kysymyksiin. Opetuksessa
opetellaan tunnistamaan vihapuhe ja erottamaan se sanavapauden vastuullisesta käytöstä. Käsitellään kulttuureja ja suomalaisuutta historiallisesti rakentuvana ja muuttuvana jatkumona, johon kuuluvat niin ulkoiset vaikutteet kuin sisäinen moninaisuus sekä esimerkiksi vähemmistökulttuurit.
ET5: Katsomusten maailma (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla perehdytään erilaisiin uskonnollisiin ja uskonnottomiin maailmankatsomuksiin ja
niiden tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen huomioiden, että ne ovat historiallisesti rakentuneita, monimuotoisia ja muuttuvia ilmiöitä, joilla on suuri kulttuurinen ja yhteiskunnallinen
merkitys. Kurssilla tutustutaan uskontojen, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tieteelliseen tutkimukseen, määrittelyyn ja selittämiseen. Opetuksessa harjoitellaan käsitteitä,
tietoa ja taitoja, joiden avulla opiskelija oppii pohtimaan ja analysoimaan maailmankatsomuksellisia järjestelmiä, kuten sekulaaria humanismia ja uskontoja, koskevia kysymyksiä
sekä muodostaa niihin oman perustellun kantansa. Kurssilla perehdytään uskontokritiikin
keskeisiin argumentteihin, tutustutaan humanismin ja vapaa-ajattelun historiaan.
ET6: Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla käsitellään nykyaikaisten maailmankatsomusten kannalta historiallisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti merkittäviä historiallisia käänteitä ihmiskunnan tavassa elää,
jotka ovat keskeisesti rakentaneet tämänhetkisen yhteiskunnan. Kurssilla perehdytään
evoluution, abstraktien eettisten järjestelmien, valistuksen ja tieteellisteknologisen vallankumouksen merkitystä nykyaikaisille maailmankatsomuksille ja oman elämänkatsomuksensa rakentumiselle. Opetuksessa käsitellään erilaisia suhtautumistapoja teknologiaan ja
sen yhteyksiä muutoksiin ympäristössä, yhteiskunnassa ja kulttuurissa sekä sen roolia ja
mahdollisuuksia tulevaisuudessa.
ET7: Elämänkatsomustiedon abikurssi (koulukohtainen syventävä)
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Kurssilla kerrataan elämänkatsomustiedon lukiokurssien aihekokonaisuuksia ja harjoitellaan vastaamista tehtävätyyppeihin, joita ylioppilaskirjoituksissa esiintyy. Tavoitteena on
aineen hallinnan ja kokonaisuuksien hahmottamisen vahvistaminen sekä vastaustekniikan
parantaminen.

Filosofian oppiaineen tavoitteena on kasvattaa opiskelijan ajattelun taitoja. Tavoitteena on,
että opiskelija oppii jäsentämään ja tarkastelemaan todellisuutta erilaisista näkökulmista ja
osaa käsitteellisesti jäsentää ja arvioida väitteitä ja informaatiota sekä niiden merkityksiä ja
perusteluja. Filosofian opetuksessa pyritään tukemaan opiskelijan luottamusta omaan
ajatteluunsa johdonmukaisen argumentaation taitoa harjoittamalla, mutta pohditaan myös
ajattelun rajoja eri elämän alueille, kuten arjessa ja tieteenaloilla. Arvostelukykyä harjoitetaan sekä eettisten ongelmien pohdinnan, epävarman ja ristiriitaisen tiedon kanssa toimimisen ja filosofian historian ajankohtaisten kysymysten parissa. Filosofian opiskelussa tuetaan edellytyksiä omien perusteltujen näkemysten muodostamiseen ja järkiperäiseen keskusteluun osallistumiseen.
FI1: Johdatus filosofiseen ajatteluun (pakollinen)
Kurssilla perehdytään filosofisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuehdotuksiin, opetellaan arvioimaan väitteiden totuutta sekä harjoitellaan esittämään ja vaatimaan erilaisille väitteille
perusteluja sekä arvioimaan niitä. Opetellaan soveltamaan filosofian työtapoja, kuten oletusten kyseenalaistamista ja perehdytään perustaviin tieto-opillisiin erotteluihin ja opetellaan uskomusten kriittistä arviointia.
FI2: Etiikka (pakollinen)
Kurssilla perehdytään filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin
sekä ympäristöfilosofian perusteisiin. Tavoitteena on, että opiskelija osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein. Käsitellään moraalia normijärjestelmänä ja sen eroa juridisiin ja tapanormeihin perustuviin järjestelmiin. Harjoitellaan soveltamaan perustelua, argumentaatiota ja käsite-erotteluja moraalisissa kysymyksissä ja pohdinnoissa.
FI3: Yhteiskuntafilosofia
Perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä perusnäkemyksiin yksilön suhteesta yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon. Opetellaan käyttämään
keskeisiä filosofisia käsitteitä yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan jäsentämiseen sekä
omien yhteiskunnallisten ratkaisujensa perustelemiseen ja tarkastellaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kurssilla käsitellään oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä ja
työnjakoa yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa ja yhteiskunnallisia jännitteitä.
FI4: Tieto, tiede ja todellisuus
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään
perustuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta, tiedosta ja totuudesta. Kurssilla perehdytään tieteellisen tutkimuksen ja päättelyn luonteeseen ja teoreettisten mallien ja todellisuuden suhteeseen. Muita keskeisiä aiheita ovat metafysiikka, tieto- ja totuusteoriat, sekä selittäminen ja ymmärtäminen luonnon- ja ihmistieteissä.
FI5: Filosofian abikurssi (koulukohtainen syventävä)
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Kurssilla kerrataan filosofian lukiokurssien aihekokonaisuuksia ja harjoitellaan vastaamista
tehtävätyyppeihin, joita ylioppilaskirjoituksissa esiintyy. Tavoitteena on aineen hallinnan ja
kokonaisuuksien hahmottamisen vahvistaminen sekä vastaustekniikan parantaminen.

Psykologia on ihmisen mieltä, käyttäytymistä, sosiaalisuutta ja näiden biologisia ulottuvuuksia tutkiva ja selittävä tiede. Oppiaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia
havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologia tarjoaa käsitteellisiä ja teoreettisia välineitä tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä
psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä, muiden ihmisten ymmärtämistä sekä psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Opiskelijaa
autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin
kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä
vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta. Oppiaineen opetus on tutkimusperusteista
ja opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja tiedonmuodostuksen menetelmiä painottaen ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä aihesisältöjä ja
kytketään tämä jokapäiväiseen toimintaan ja arjen kokemuksiin.
PS1: Psyykkinen toiminta ja oppiminen (pakollinen)
Kurssilla perehdytään ihmisen biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä. Opetuksessa käsitellään psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä harjoitellaan näiden hahmottamista osana ihmisen toimintaa ja hyvinvointia.
Kurssilla perehdytään oppimisen prosesseihin liittyvään psykologiseen tietoon ja pohditaan
opiskelijan omaa opiskeluaan sen pohjalta. Keskeisenä tavoitteena on psykologisen tutkimustiedon luonteen ja tieteellisen tutkimuksen prosessin ymmärtäminen ja erottaminen
arkiajattelusta.
PS2: Kehittyvä ihminen
Kurssilla perehdytään ihmisen kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin ja niiden keskinäiseen
vuorovaikutukseen ja läpi elämänkaaren jatkuvaan kehitykseen. Opetuksessa painotetaan
lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaa ja opitaan hahmottamaan kehityspsykologista tutkimusta ja perehdytään kehityksen hermostolliseen ulottuvuuteen.
PS3: Tietoa käsittelevä ihminen
Kurssilla perehdytään kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja opetellaan soveltamaan niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen. Opetuksessa käsitellään kognitiivisia perustoimintoja eli havaitsemisesta, tarkkaavaisuutta ja muistia sekä yhtä korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiötä, kuten päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot. Lisäksi perehdytään kognitiivisten toimintojen tutkimukseen ja
kognition hermostolliseen perustaan.
PS4: Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
Kurssilla perehdytään tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen. Opetuksessa
käsitellään emootioiden syntyä ja merkitystä sekä psyykkiseen hyvinvointiin että mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä. Opitaan, kuinka tukea on psyykkistä hyvinvointia ja opetellaan tunnistamaan yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja ongelmat sekä perehdytään mielenterveyden ja sen ongelmien määrittelyn haasteellisuuteen.
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PS5: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
Kurssilla perehdytään laaja-alaiseen persoonallisuus-käsitteeseen ja keskeisiin yksilöiden
välisiin eroihin, kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja
tulkintatyylit ja niiden selityksiin ja biologiseen perustaan. Opetuksessa käsitellään persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaa tutkimusta.
PS6: Psykologian abikurssi (koulukohtainen syventävä)
Kurssilla kerrataan psykologian lukiokurssien aihekokonaisuuksia ja harjoitellaan vastaamista tehtävätyyppeihin, joita ylioppilaskirjoituksissa esiintyy. Tavoitteena on aineen hallinnan ja kokonaisuuksien hahmottamisen vahvistaminen sekä vastaustekniikan parantaminen.

OP1: Minä opiskelijana (pakollinen)
Kurssilla perehdytään lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon. Opetellaan lukiossa vaadittavia opiskelu- ja tiedonhankintataitoja sekä kartoitetaan omia vahvuuksia ja kiinnostusten kohteita. Opetellaan arvioimaan omaa oppimista ja elämänhallintataitoja. Suunnitellaan omia lukio-opintoja ja tulevaa ylioppilastutkintoa
laatimalla henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja ylioppilastutkintosuunnitelma. Lisäksi
pohditaan jatko-opintoja ja omaa ammatillista suuntautumista. Laaditaan jatko-opinto- ja
urasuunnitelma. Tutustutaan myös jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät
tietolähteisiin, sähköisiin ohjauspalveluihin ja hakujärjestelmiin.
OP2: Jatko-opinnot ja työelämä (pakollinen)
Kurssilla tutustutaan jatko-opintomahdollisuuksiin Suomessa ja ulkomailla. Käydään läpi
toisen ja korkea-asteen erilaisia koulutusvaihtoehtoja sekä muuta koulutustarjontaa. Perehdytään työelämätietouteen, muuttuvaan ja monimuotoiseen työelämään, yrittäjyyteen
sekä työelämä- ja työnhakutaitoihin. Päivitetään henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa,
ylioppilastutkintosuunnitelmaa sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelmaa.

MU1: Musiikki ja minä (pakollinen)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa
osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin
merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan
opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.
Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon. Numeroarviointi.
MU2: Moniääninen Suomi (valtakunnallinen syventävä)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa
omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikult33

tuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä,
kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että
suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa.
Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin. Numeroarviointi.
MU3: Ovet auki musiikille
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee
eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään,
miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Valtakunnallinen syventävä. Numeroarviointi.
MU4: Musiikki viestii ja vaikuttaa
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai
verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa painottuu
pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla
olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Valtakunnallinen syventävä. Numeroarviointi.
MU5: Taidemusiikin kurssi (½ kurssia)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikkiin taiteenlajina, eri aikakausien tyylipiirteisiin ja keskeisimpiin musiikkiajatuksiin. Lisäksi hän pyrkii ymmärtämään musiikin
merkityksestä tunteiden taiteena. Opiskelija tutustuu taiteen arviointiin niin esteettisistä
kuin teknisistäkin lähtökohdista. Kurssin aikana taidemusiikkia lähestytään niin tekijän, tulkitsijan kuin kuulijankin lähtökohdista. Kurssin aikana vieraillaan mahdollisuuksien mukaan
konserteissa ja musiikkimuseossa. Erityisen koulutustehtävän mukainen. Numeroarviointi.

KU1: Kuvat ja kulttuurit (pakollinen)
Kurssin tavoitteena on tutkia kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin sisältöjä, ilmiöitä,
prosesseja ja toimintatapoja. Kurssilla pyritään käyttämään kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoja omassa kuvailmaisussa. Tarkastellaan eri kuvakulttuureja, sekä perehdytään taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisiin ilmiöihin. Perehdytään erilaisiin kuvatulkinnan muotoihin ja pyritään saamaan käsitys kuvataiteen ja muun
visuaalisen kulttuurin merkityksestä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja globaalissa
maailmassa. Numeroarviointi.
KU2: Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (pakollinen)
Pyritään syventämään kuvailmaisun taitoja tutkimalla ympäristön kuvakulttuurien yhteyksiä
omiin kuviin ja taiteeseen. Tarkastellaan sekä rakennettuja että luonnon ympäristöjä esi34

merkiksi kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Pyritään saamaan
käsitys taiteen merkityksestä erilaisissa ympäristöissä ja niiden suunnittelussa sekä luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun merkityksiä niin yksilö- kuin globaalitasollakin. Numeroarviointi.
KU3: Osallisena mediassa (valtakunnallinen syventävä)
Tutkitaan median yhteyksiä muihin ympäristöihin, omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamista syventäen. Tarkastellaan mediakulttuureja kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Käytetään median sisältöjä, ilmiöitä, suunnitteluprosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana. Numeroarviointi.
KU4:Taiteen monet maailmat (valtakunnallinen syventävä)
Tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä ja kulttuureissa syntynyttä taidetta ja niiden
yhteyksiä omiin kuviin. Sovelletaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja
itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä. Harjoitellaan kuvien
tulkintaa. Numeroarviointi.
KU5: Värit (erityisen koulutustehtävän mukainen)
Tutustutaan väreihin sekä kokemuksellisesti että erilaisten värioppien ja –teorioiden kautta. Tutkitaan värien ilmenemistä niin luonnossa ja ilmakehässä kuin eri kulttuureissa. Hyödynnetään erilaisia tekniikoita ja materiaaleja värityöskentelyn välineinä. Numeroarviointi.
KU6: Grafiikka (erityisen koulutustehtävän mukainen)
Perehdytään kohopaino ja syväpainomenetelmiin. Valmistetaan vedoksia mm. linoleikkaus-, puupiirros- ja kuivaneulatekniikoilla. Numeroarviointi
KU7: Keramiikka (erityisen koulutustehtävän mukainen)
Tutustutaan keramiikan perustekniikoihin ja harjoitellaan esineiden valmistusta dreijaamalla. Tutustutaan keramiikan polttoihin ja lasituksiin. Valmistetaan aiheeseen liittyviä töitä.
Numeroarviointi.
KU8:Kuvanveisto (½ kurssia, erityisen koulutustehtävän mukainen)
Perehdytään saventyöstötekniikoihin ja kasvojen anatomiaan. Harjoitellaan kolmiulotteista
ilmausta valmistamalla savesta hieman luonnollista kokoa pienempi ihmispää. Suoritusmerkintä.
KU9: Arkkitehtuurin historia (½ kurssia, erityisen koulutustehtävän mukainen)
Perehdytään arkkitehtuurin historian tyylisuuntiin ja pohditaan rakennetun ympäristön vaikutusta ja muotoja ennen ja nyt. Suoritusmerkintä.
KU10: Kulttuurimatka (koulukohtainen syventävä)
Tehdään matka kulttuurihistoriallisesti ja taiteellisesti merkittävään kohteeseen ulkomailla.
Suoritusmerkintä.

LI 1: Energiaa liikunnasta (pakollinen)
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Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen. Numeroarviointi.
LI 2: Aktiivinen elämäntapa (pakollinen)
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan
havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden
näkökulmista. Numeroarviointi.
LI3: Terveyttä liikkuen (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin
tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien
seuraaminen ja kehittäminen. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman
kurssille. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa
hyväksi käyttäen. Numeroarviointi.
LI4: Yhdessä liikkuen (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja.
Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa
painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin
sisältönä voi olla jokin yhdessä toteutettava liikunta, projektiluonteinen kokonaisuus. Numeroarviointi.

LI5: Hyvinvointia liikkuen (valtakunnallinen syventävä)
Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja.
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien
ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat
osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia. Numeroarviointi.
LI6: Perinteiden kurssi (erityisen koulutustehtävän mukainen)
Kurssin aikana harjoitellaan ja toteutetaan vanhojen tanssit. Tutustutaan lisäksi pukeutumis- ja käyttäytymisetikettiin erilaisissa juhlissa. Suoritusmerkintä.

TS1:Kirjansidonta (erityisen koulutustehtävän mukainen)
Perehdytään paperin historiaan, voidaan valmistaa uusiopaperia ja marmoroitua paperia.
Tutkitaan erilaisia sidosmahdollisuuksia ja perehdytään erilaisiin kirjansidontatekniikoihin.
Valmistetaan itse sidottuja kirjoja. Suoritusmerkintä.
TS2: Päättötyökirjan sidonta (½ kurssia, erityisen koulutustehtävän mukainen)
Valmistetaan käsin sidottu kirja päättötyöhön liittyen. Arvioidaan osana päättötyötä.
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Tutustutaan teräksen kuumamuotoamiseen ahjon ja kaasupolttimon avulla. Opetellaan
pajatyöskentelyä takomalla jokin teräksinen esine. Kurssissa tutustutaan mahdollisuuden
mukaan myös korujen muotoiluun ja valmistukseen, valmistamalla itse suunniteltuja koruja
jalometallista, korukivistä ja eri kierrätysmateriaaleista. Osa kurssista käytetään myös näytelmän lavasteiden ja rekvisiitan suunnitteluun ja valmistukseen. Numeroarviointi.

PT1: Päättötyö (erityisen koulutustehtävän mukainen)
Päättötyö on kypsyysnäyte, jonka opiskelija tekee itsenäisesti valitsemaltaan alalta. Työprosessi ja lopputulos esitellään julkisesti 12. luokan aikana. Työn suunnittelu alkaa 11.
luokalla, jolloin opiskelija esittää opettajakunnan hyväksyttäväksi työnsä aiheen. Samana
keväänä pidetään myös ensimmäinen työskentelyyn kuuluvista seminaari-istunnoista, joita
kaikkiaan järjestetään kolme. Opiskelijan on raportoitava kirjallisesti työn etenemisestä
tehtävään nimetylle ohjaajalle. Päättötyöhön liittyy myös opiskelijan itsensä sitoma kirja,
mikä tehdään kirjansidonnan TS2 -kurssilla. Kirjallinen arviointi ja kurssin suoritusmerkintä.

TO1: Monitieteinen ajattelu
Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja
oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja
luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta
tai aihekokonaisuudesta.
TO2: Tutkiva työskentely teknologialla
Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa
ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla
hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä
aihekokonaisuuksiin.
TO3: Osaaminen arjessa
Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista
koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla
hankittu osaaminen.
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Opettajat
Opettajille voi soittaa opettajainhuoneeseen 02- 273 4775 ja lähettää viestejä Wilmaan tai
sähköpostia osoitteella etunimi.sukunimi@turunsteinerkoulu.fi.
Muu henkilöstö
Kaupungin terveydenhoitaja pitää vastaanottoa kahtena päivänä viikossa. Vastaanottoajat
ilmoitetaan erikseen lukuvuoden alussa. Kouluterveydenhoitaja Merja Paanasen puoleen
voi kääntyä kaikissa opiskelijan terveyttä koskevissa asioissa (esim. rokotukset) puh. 0400
359 748. Lukion opintopsykologina toimii Riikka Heikkilä p. 040 184 7598 ja psykiatrisena
sairaanhoitajana Matti Kapanen. Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle opiskelija tarvitsee lähetteen terveydenhoitajalta. Myös koulukuraattori Tea Kangasniemi puh. 040 184
0659 on lukiolaisten käytettävissä.
Lukion rehtorina toimii Liisa Taimen, sähköposti liisa.taimen@turunsteinerkoulu.fi, puh.
050 577 0204. Talouspäällikkönä toimii Arja Lyytinen, puh. 02 2734779, sähköposti
arja.lyytinen@turunsteinerkoulu.fi. Hän johtaa ja valvoo kouluyhdistyksen ja koulun taloushallintoa ja hoitaa kouluyhdistyksen omaisuutta hallituksen ja johtokunnan ohjeiden mukaan.
Koulusihteerinä toimii Kristiina Ruotsalainen, puh. 02 2734777, sähköposti
kanslia@turunsteinerkoulu.fi. Kanslian puoleen voi kääntyä halutessaan koulun opiskelijakortin, matkalippujen alennuskortin osto-oikeustodistuksen sekä todistuksia oppilaitoksessa opiskelusta esim. opintotukea varten. Kanslia ylläpitää opiskelijarekisteriä.
Koulun kotisivuilla näkyy parin viikon välein vaihtuva viikkotiedote ajankohtaisista asioista.
Kotisivuihin liittyen voi lähettää postia osoitteella kanslia@turunsteinerkoulu.fi.
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Koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä hallinnosta vastaavat kouluyhdistyksen
hallitus, johtokunta ja opettajakunta. Hallitus päättää mm. kannatusmaksun suuruudesta
johtokunnan ja opettajakunnan ehdotuksen pohjalta. Hallitus vastaa alihankintana tuotettujen palvelujen valvonnasta ja tarvittavien sopimusten laadinnasta. Sähköposti hallitus@turunsteinerkoulu.fi. Kokoukset ovat kerran kuussa. Johtokunta hoitaa ja valvoo koulun taloutta ja omaisuutta, vastaa stipendi-, lahja- ja muista rahastoista, päättää oppilaille
tarjottavien materiaalien hinnoista, edustaa koulua ja pitää yhteyttä viranomaisiin.
Keittiön henkilökunta valmistaa ruuan itse koulun omassa keittiössä. Tarjolla on kasvis- ja
sekaruoka-annoksia, jotka valmistetaan yleensä myös hylatuotteista. Erikoisruokavaliosta
tiedotetaan keittiöön syksyisin. Erityiskysymyksissä voi kääntyä suoraan keittiöhenkilökunnan puoleen.
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