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Steiner-koulu on toiminut Turussa vuodesta 1983 lähtien, lukioasteen koulutus alkoi syksyllä
1997. Oppilaitos toimii osoitteessa Mestarinkatu 2, Turku. Koulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu,
jonka luokat 10–12 muodostavat lukioasteen. Turun Steiner-koulun lukio on steinerpedagogiikkaa
toteuttava erityisen koulutustehtävän saanut lukio, jossa opiskellaan lukion valtakunnallisen
opetussuunnitelman pakollisten opintojaksojen lisäksi taide- ja taitoainepainotteisia
erityispainotteisia opintojaksoja. Opetusmenetelmät perustuvat Rudolf Steinerin kehittämään
ihmiskäsitykseen, jossa pyritään 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 kaikki valtakunnalliset lukion oppimäärälle asetetut tavoitteet ja sisällöt. Steiner-koulun lukion
päättötodistus vastaa minkä tahansa yleisen lukion päättötodistusta ja antaa saman jatkoopintokelpoisuuden. Opetusmenetelmät ovat luovia ja tutkivia. Lukiossa painotetaan yleissivistyksen
merkitystä sekä teorian ja käytännön yhteensovittamista. Osittain luokkamuotoinen opiskelu,
ryhmäytymisleiri, opintojaksojen erityisprojektit ja tekemällä oppiminen tukevat sosiaalisten taitojen
kehittymistä sekä opiskelijan hyvinvointia. Lukiossa arvostetaan luovaa ja rentoa ilmapiiriä ja sitä,
että opiskelijat ja opettajat tuntevat hyvin toisensa. Tämä mahdollistuu pienessä lukiossa
maltillisesta opiskelijamäärästä johtuen. Fyysisten ja digitaalisten oppikirjojen ohella käytetään tietoja viestintätekniikkaa ja verkko-opiskelua.
Perusasteen hyväksytysti suorittaneet oppilaat voivat hakea Turun Steiner-koulun 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.

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. Kokoukset ovat kerran kuussa. Hallituksen puheenjohtajana toimii Antti Pajatsalo ja

varapuheenjohtajana Tuomas Haanpää. Hallitukselle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen
hallitus@turunsteinerkoulu.fi.
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.

1. Rehtori, luokat 7–9 ja lukio: Liisa Taimen p. 050 577 0204
• Koulusihteeri Kristiina Ruotsalainen p. 02 273 4777
o
Kanslian puoleen voi

kääntyä halutessaan koulun
opiskelijakortin, matkalippujen alennuskortin osto-oikeustodistuksen
sekä todistuksia oppilaitoksessa opiskelusta esim. opintotukea varten.
Kanslia ylläpitää opiskelijarekisteriä.

• Talouspäällikkö Arja Lyytinen p. 050 528 5124
o
Talouspäällikkö johtaa ja valvoo kouluyhdistyksen ja koulun

taloushallintoa ja hoitaa kouluyhdistyksen omaisuutta hallituksen ja
johtokunnan ohjeiden mukaan.
Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@turunsteinerkoulu.fi

Opettajille voi soittaa opettajainhuoneeseen p. 02 273 4775.
•
•
•
•
•
•

Isotalo, Heikki (historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, opinto-ohjaus)
Kauppinen, Saija (resurssiopo 21.12.2021 saakka)
Korkiamäki, Päivi (biologia, maantiede, terveystieto, 10. luokan nivelvaiheen opo)
Kuosa, Juha (kemia, matematiikka, tietotekniikka, RO 10. lk)
Nordquist, Virpi (matematiikka, fysiikka, RO 12. lk)
Ollila, Perttu (filosofia, psykologia, elämänkatsomustieto, taidehistoria, liikunta,
RO 11. lk)
• Pihkala, Katja (laaja-alainen erityisopetus)
• Rantalainen, Arjaliisa (kuvataide, tukimaalaus)
• Ruusuvuori, Anya (englanti)
• Saarinen, Villiam (kuvataide, käsityö)
• Taimen, Liisa (tanssi, saksa, ruotsi)
• Vanhatalo, Heli (ruotsi, saksa)
• Viitala, Susanna (matematiikka)
• Wallenius, Marja-Liisa (äidinkieli ja kirjallisuus)

Opettajiin saa yhteyden Wilman kautta tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@turunsteinerkoulu.fi.

• Keittiöemäntä Minna Ruusunen
• Suurtalouskokki Elina Valkonen
• Keittiötyöntekijä Julia Ossadtsaja

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@turunsteinerkoulu.fi

Keittiö p. 050 314 2063
Kouluruoka koostuu pääosin lähiruoasta ja valmistetaan koulun omassa keittiössä. Tarjolla on
kasvis- ja sekaruoka-annoksia, jotka valmistetaan yleensä myös hylatuotteista. Erikoisruokavaliosta
tiedotetaan keittiöön syksyisin. Erityiskysymyksissä voi kääntyä suoraan keittiöhenkilökunnan
puoleen.

Lukion opintopsykologi ja kuraattori pyrkivät edistämään opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä
sekä ennaltaehkäisemään opintojen keskeyttämistä. Painopisteenä on koko oppilaitoksen
hyvinvointia edistävä työ. Psykologi ja kuraattori tarjoavat konsultaatiopalvelua opettajille ja muulle
henkilöstölle ja tekevät yhteistyötä kotien ja muiden tarvittavien verkostojen kanssa.
Opiskelijat voivat varata ajan keskusteluun mieltä painavista asioista, jotka vaikuttavat hyvinvointiin
ja opintojen sujumiseen. Tällaisia asioita voivat olla esim. opiskeluvaikeudet, vaikeus olla ryhmässä,
stressi tai jokin elämässä tai voinnissa tapahtunut muutos, mikä haittaa opintojen etenemistä tai
koulussa viihtymistä.
1. Opintopsykologi Laura Hujanen, p. 040 626 1275
1.1. Opintopsykologiin saa parhaiten yhteyden Wilman kautta maanantaisin ja perjantaisin.
1.2. Yksilötapaamiset
järjestetään
Puropellon
koulun
tiloissa,
Sepänkatu
11.
2. Kuraattori Tea Kangasniemi, p. 040 184 0659
2.1. Lukion kuraattoriin saa parhaiten yhteyden maanantaisin klo 12–16 välillä joko Wilman
kautta tai puhelimitse.
2.2. Yksilötapaamiset järjestetään pääsääntöisesti Teams-alustalla tai puhelimitse.
Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä kaikissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa:
esim. uni, väsymys, ruokailu, liikunta, rokotukset. Myös mielenterveyteen ja seksuaaliterveyteen
liittyvät asiat kuuluvat opiskeluterveydenhuoltoon.
Kaikille lukion 10. luokan opiskelijoille tarjotaan terveystarkastusta joko syksyllä tai keväällä.
Terveydenhoitaja kutsuu opiskelijat terveystarkastukseen Wilman kautta. Jos opiskelija haluaa
aikaistaa terveystarkastustansa, voi hän itsekin varata aikaa.
3. Terveydenhoitaja Tuija Pentikäinen p. 040-7190125 klo 8–8.30 ja 12-12.45.
3.1. Terveydenhoitaja on tavattavissa osoitteessa Hämeenkatu 10, 4krs, huone 414.
3.2. Terveydenhoitajan vastaanotto toimii ajanvarauksella. Voit varata aikaa Wilman kautta tai
puhelimitse
3.3. Terveydenhoitajan
poissa
ollessa
voit
ottaa
yhteyttä
keskitettyyn
opiskeluterveydenhuollon ajanvaraukseen p. 02-2661570
4. Oppilaitoksen
lääkärinä
toimii
Johanna
Karlsson,
joka
pitää
vastaanottoa
osoitteessa Hämeenkatu 10, 4 krs.
4.1. Lääkärintarkastukseen kutsutaan lukion toisen vuoden opiskelijat. Lääkärintarkastus
voidaan tarvittaessa tehdä myös ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarpeen mukaan.
Poikien lääkärintarkastus pitää sisällään asevelvollisuustarkastuksen, joka tehdään myös
ulkopaikkakuntalaisille opiskelijoille.
4.2. Lääkärin
vastaanotto
toimii
ajanvarauksella
terveydenhoitajan
kautta.
5. Psykiatrinen sairaanhoitaja Matti Kapanen
5.1. Psykiatrinen sairaanhoitaja ottaa vastaan lähetteellä Steiner-lukion opiskelijoita Puropellon
koulun tiloissa Sepänkatu 11.
5.2. Lähetteen psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle saat terveydenhoitajan tai
oppilaitoksen lääkärin kautta.

Tietoa on tarjolla useissa eri paikoissa, joten opiskelijan tulee pitää huoli siitä, että tieto tavoittaa
hänet. Lukion virallinen ilmoitustaulu sijaitsee 1. kerroksessa rehtorin kansliaa vastapäätä.
Ilmoitustauluviestintää on kuitenkin vähennetty sähköisten tiedotuskanavien paremman
tavoittavuuden vuoksi. Suurin osa tiedotuksesta tapahtuu Wilman tiedotteiden ja viestien sekä lukion
kotisivujen kautta. Wilmasta opiskelija näkee oman työjärjestyksensä, opintosuorituksensa ja
poissaolonsa. Jokaisen opiskelijan tulee lukea Wilmaa päivittäin. Lisäksi opettajat informoivat
oppiainekohtaisista sisällöistä ja tehtävistä Google Classroomin kautta. Oppilaitoksen toimintaa voi
myös seurata Instagramista ja Facebookista.
Ryhmänohjaustuokio on tärkeä tiedotushetki ja tilaisuus tavata ryhmänohjaaja.
Turun Steiner-koulun kotisivut: https://turunsteinerkoulu.fi
Wilma: https://turunsteinerkoulu.inschool.fi
Facebook: https://www.facebook.com/turunsteinerkoulu/
Instagram: https://www.instagram.com/turunsteinerlukio/
Tämän opinto-oppaan kalenteriosiossa on lukuvuoden aikataulurunko,
tapahtumia päivitetään myös lukuvuoden aikana kotisivujen ja Wilman kautta.

Koulun työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021–2022
Syyslukukausi: ti 10.8. – ti 21.12.2021
Syysloma: ma 11.10. – su 17.10.2021

mutta lukuvuoden

Kevätlukukausi: ma 10.1. – la 4.6.2022
Talviloma: ma 21.2. – su 27.2.2022

Jaksot lukuvuonna 2021-2022:
Jakso 1: 10.8.-24.9.2021
Jakso 2: 4.10.–23.11.2021
Jakso 3: 1.12.-3.2.2022
Jakso 4: 11.2.–4.4.2022
Jakso 5: 12.4.-4.6.2022

1 jakso: 27.9. – 1.10.2021
2. jakso: to 24.11. – 30.11.2021
3. jakso: 3.2. – 9.2.2022
4. jakso: 5.4. – 11.4.2022
5. jakso: 30.5. – to 3.6.2022
•

Lukion uusintakokeet lukuvuonna 2021 – 2022 pidetään keskiviikkoisin klo 16.00–
18.00 luokassa 10.
SYKSY 2021: 8.9., 20.10. ja 15.12. 2021
KEVÄT 2022: 19.1., 2.3. ja 27.4. 2022
•
Ilmoittautuminen Wilman kautta omalle aineenopettajalle viimeistään koepäivää
edeltävänä perjantaina klo 12 mennessä! Ilmoittautuminen on sitova.
•
Digitaalisia laitteita tai abittitikkuja koskevat lainauspyynnöt tehdään opettaja
Juha Kuosalle vähintään kaksi päivää ennen koepäivää.
•
Opettaja ilmoittaa Wilman Kokeet-välilehdellä kokeiden aikataulut ja koealueen.

Alla koottuna joitakin lukuvuoden keskeisiä tapahtumia. Lukuvuoden muista tapahtumista
tiedotetaan lisäksi Wilman kautta ja/tai nettisivuilla.
10.8. Lukio-opintojen aloitus
19.–20.8. 10. luokan ryhmäytymisleiri
27.8. Wanhojen tanssit abeille (Keväältä -21 siirretyt Wanhojen tanssit)
9.9. Abien huoltajienilta / Abi-info
14.9. Huoltajienilta lukion 10.-11. lk
13.–24.9. Syksyn YO-kirjoitukset
22.10. TJ 50: Abiturientit juhlistavat sitä, että heillä on koulupäiviä jäljellä enää 50. Päivä on normaali
koulupäivä ja oppitunnit pidetään lukujärjestyksen mukaisesti, ellei toisin mainita.
11.11. Martin päivän juhla
24.11. Ilmoittautuminen viimeistään kevään YO-kirjoituksiin
pe 3.12. Lukion itsenäisyysjuhla ja syksyn lakkiaiset
ma 13.12. Lucia-kulkue
21.12. Joulujuhla
to 10.2. Penkkarit
pe 18.2. Wanhojen tanssit aamupäivällä. Perinteiden opintojakso on valinnainen liikunnan
opintojakso, jonka opiskelijat voivat valita yleensä toisena vuotena. Tansseja harjoitellaan 3. periodin
aikana, ja ne esitetään Wanhojen päivänä koulun juhlasalissa aamupäivällä ja illalla. Iltaesitykseen
kutsutaan myös opiskelijoiden huoltajat katsomaan tansseja.
15.–30.3. Kevään YO-kirjoitukset
la 4.6. Kevätjuhla ja ylioppilasjuhla
Päivien toteutukseen ja järjestelyihin saattaa vaikuttaa ajankohtainen Korona-tilanne Turun alueella.

Lukio on osittain luokallinen ja siksi lukioluokkia kutsutaan luokiksi 10, 11 ja 12. Lukio on kolmi- tai
nelivuotinen, mutta suurin osa opiskelijoista käy lukion kolmessa vuodessa. Lukion opinnot
muodostuvat
valtakunnallisista
pakollisista ja valinnaisista sekä koulukohtaisista
erityiskoulutustehtävän opintojaksoista. Lukion oppimäärän suorittamiseen vaaditaan vähintään 150
opintopistettä (op). Jos opiskelija suunnittelee suorittavansa lukion kolmessa vuodessa,
ensimmäisenä vuonna opintopisteitä pitäisi kertyä 56–64.

Ensimmäisenä lukiovuonna opiskelija opiskelee lähinnä pakollisia opintoja, ja lukujärjestys 1.
lukuvuodelle on luotu opiskelijalle valmiiksi. Useimmissa oppiaineissa on hyvä edetä opintojaksojen
numerojärjestyksessä.
Järjestyssuositus
ei kuitenkaan välttämättä
aina
toteudu
lukujärjestysteknisistä
syistä
tai
opintovalinnoista
johtuen.

Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennetty 1–3 opintopisteen laajuisiksi
moduuleiksi, joista rakennetaan lukiokohtaisesti opintojaksoja.

Opinnot suoritetaan opintojaksoina, jotka rakentuvat moduuleista. Lukuvuosi jakautuu viiteen osaan
eli periodiin. Jokaisessa periodissa opiskellaan opintojaksoja. Opintojakso voi sisältää moduuleita
yhdestä tai useammasta eri oppiaineista, ja se voi koostua yhdestä tai useammasta moduulista.
Jokainen lukio voi itse rakentaa moduuleista mieleisiään oppiaineiden omia tai yhteisiä
opintojaksoja. Opintojakso voidaan opiskella yhden tai useamman periodin aikana.
•

Jokaisen opiskelijan tulee suorittaa valtakunnallisesti määritellyt pakolliset
opintojaksot.
• Pakollisia opintojaksoja on suoritettava yhteensä 94–
102 opintopistettä matematiikan oppimäärän laajuuden valinnasta riippuen.

•
•
•

OPINTOJAKSOT
Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot syventävät ja laajentavat oppiaineen sisältöjä.
Valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja on suoritettava vähintään 20 op.
Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot ovat usein luokkarajat ylittäviä eli ne järjestetään
yhteisesti kaikille lukioluokille.
• Erityispainotteisilla opintojaksoilla pyritään tasapainottamaan varsin teoreettista lukio-

opiskelua, ja ne ovatkin pääasiassa kädentaitoja, luovuutta ja käytännöllisyyttä kehittäviä
taito- ja taideaineita.
• Erityispainotteisia opintojaksoja suoritetaan yhteensä 24 opintopistettä
• Opintojaksot valitaan vaihtoehtoisista 6 opintopisteen koreista.
• Viidestä valinnaisesta korista valitaan kolmen eri teemakorin opintojaksot.
• Hyvinvointikorin opintojaksot ovat kaikille yhteisiä.

• Suorittamalla 24 opintopistettä koulukohtaisia erityistehtävän mukaisia opintoja opisk

elijalla on mahdollisuus halutessaan jättää pois valtakunnallisia pakollisia
opintojaksoja enintään 16 opintopistettä. Jokaisen
oppiaineen
pakollisista
opintojaksoista on kuitenkin opiskeltava vähintään puolet, joten oppiaineessa, jossa on
vain yksi pakollinen opintojakso, ei voi jättää pois ainoaa pakollista opintojaksoa.
Ylioppilaskirjoitusten tehtävät laaditaan oppiainekohtaisesti valtakunnallisten pakollisten
ja syventävien opintojaksojen pohjalta, joten mahdolliset poisvalinnat tulee miettiä
tarkoin. Pakollisten opintojaksojen poisvalinnasta on sovittava etukäteen opinto-ohjaajan
kanssa.
Suoritettuja
opintojaksoja
ei
voi
jälkikäteen
jättää
pois.

Vapaasti valittavat muut koulukohtaiset opintojaksot, kuten ylioppilaskirjoituksiin valmentavat abien
kertausopintojaksot ja etärenkaan
verkko-opintojaksot, lisätään
kyseisen
aineen
opintopistemäärään, ja ne voivat vaikuttaa oppiaineen arviointiin lisänäyttönä (arvosanaa
korottavasti).

Päättötyö (erityisen koulutustehtävän mukainen) 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 seminaariistunnoista, joita kaikkiaan järjestetään kolme. Opiskelijan on raportoitava kirjallisesti työn
etenemisestä tehtävään nimetylle ohjaajalle. Kirjallinen arviointi ja opintojakson suoritusmerkintä.

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. Turun Steiner-koulun uskonnon opetus on lukion
valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa määritellyn evankelisluterilaisen uskonnon mukaista.
Evankelisluterilaiseen
kirkkoon
kuuluvan
opiskelijan
on
osallistuttava
oman
uskontonsa opintojaksoihin.
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 tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön kuulumaton opiskelija voi vaihtoehtoisesti
halutessaan osallistua myös evankelisluterilaiseen opetukseen ilmoituksensa perusteella.
Opiskelijan pitää kuitenkin suorittaa kaikki opintojaksot saman katsomusaineen – uskonnon tai
elämänkatsomustiedon - oppimäärän mukaisesti.

Lukiokoulutuksen tavoite on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi
ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Kaikilla oppiaineilla on yhteiset laaja-alaiset
osaamisalueet, joiden tavoitteena on hyvä yleissivistys, kestävä tulevaisuus sekä vahvat jatkoopinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiudet. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat:
•
•
•
•
•
•

Hyvinvointiosaaminen
vuorovaikutusosaaminen
monitieteinen ja luova osaaminen
yhteiskunnallinen osaaminen
eettisyys ja ympäristöosaaminen
globaali- ja kulttuuriosaaminen

Opiskelija
näkee oman työjärjestyksensä,
oppituntien ajankohdat
sekä
omat
opintosuorituksensa Wilmasta. Lukujärjestykset pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään niin,
että käytännön aineet painottuvat aamuihin tai iltapäiviin, mikä edistää opiskelijan vireystilaa. Aamun
ensimmäiset tunnit alkavat klo 8:15 ja päivän viimeiset tunnit päättyvät klo 15:30.
Opiskelijoiden lukujärjestykset vaihtelevat opiskelijan valintojen mukaan. Lukion ruokailu on
lukuvuonna 2021–2022 klo 12.15–12.30.
Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin. Yhden periodin aikana opiskellaan yleensä 5–7 opintojaksoa.
Jokainen jakso päättyy koeviikkoon. Osa opintojaksoista järjestetään 3–4 viikon mittaisina
pääainejaksoina,
jonka
aikana
kyseisen opintojakson opetusta
on useampi
tunti päivässä. Pääaineopiskelulla mahdollistetaan oppiaineeseen
syvällinen
perehtyminen
prosessiluonteisesti pääainejakson aikana. Jokaisessa periodissa on kaksi pääainejaksoa.
Muiden opintojaksojen opetusta on pääainejaksojen ohessa 7–8 viikkoa kestävän periodin ajan.
Opiskelija valitsee vuosittain tarjolla olevista valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista omaan
opinto-ohjelmaansa 5–8 syventävää opintojaksoa. Valinnaiset opintojaksot painottuvat 2. ja 3.
opiskeluvuosille. Lukion
suorittaminen
kolmessa
vuodessa
edellyttää
keskimäärin 60
opintopisteen suorittamista
vuosittain.
Viimeisenä lukiovuotena abiturienttien varsinainen koulutyö päättyy kolmannen periodin lopussa
penkinpainajaisiin ennen ylioppilaskirjoituksia.
Opiskelija voi suorittaa lukio-opintoja myös verkko-opetuksessa, jota on Turussa tarjolla Etärenkaan
(maksuttomia) ja iltalukion (maksullisia) opintotarjonnassa. 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.

Lukion suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää, että opinto-ohjelma etenee suunnitellusti.
Taulukoissa on nähtävissä ns. hälytysrajat eli kuinka paljon opintopisteitä olisi hyvä olla kunkin
periodin
jälkeen.
Kolmen vuoden suunnitelmalla:
I periodi
II periodi
1 v. 10 op.
20 op.
2 v. 66 op.
78 op.
3 v. 126 op.
138 op.

III periodi
32 op.
90 op.
150 op.

IV periodi
44 op.
102 op.

V periodi
56 op.
114 op.

Neljän vuoden suunnitelma:
I periodi
II periodi
1 v. 8 op.
18 op.
2 v. 58 op.
66 op.
3 v. 98 op.
106 op.
4 v. 136 op.
144 op.

III periodi
28 op.
74 op.
114 op.
150 op.

IV periodi
38 op.
82 op.
122 op.

V periodi
48 op.
90 op.
130 op.

Opiskelija voi lukio-opintojen aikana tarvittaessa muuttaa opinto-ohjelmaansa. Ainevalintamuutokset
on tehtävä hyvissä ajoin ennen seuraavan periodin alkua, viimeistään arviointiviikon alkuun
mennessä. Yksittäisen opiskelijan opinto-ohjelman muuttaminen vaikuttaa aina myös opetusryhmien
kokoon. Kaikkia muutoksia ei aina voida toteuttaa, jos opetusryhmien koot kasvavat liian suuriksi.
Samasta syystä opiskelijan valintoja saatetaan toisinaan joutua hallinnollisesti muuttamaan. Lukioopintojen muutoksista tulee aina keskustella aineenopettajan ja/tai opinto-ohjaajan kanssa. Rehtori
tekee muutokset opiskelijan lukujärjestykseen.
Kaikki opiskelevat ensin matematiikan yhteisen opintojakson (MAY01). Sen jälkeen opiskelu eriytyy
ja opiskelija valitsee pitkän tai lyhyen matematiikan oppimäärän. Jatko-opintojen näkökulmasta
matematiikka on tärkeä aine, ja sen painoarvoa on lisätty korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Siksi
matematiikan kirjoittamista ylioppilastutkinnossa kannattaa vahvasti harkita. Pitkä matematiikka
antaa enemmän valmiuksia ammattihaaveita ja jatko-opintoja ajatellen, mutta vaatii myös paljon
työtä ja hyvät pohjatiedot. Pitkän matematiikan voi myöhemmin vaihtaa lyhyeen matematiikkaan.
Lyhyen vaihtaminen pitkään on hieman hankalampaa, koska opiskeltavaa on pitkässä
matematiikassa enemmän, ja se saattaakin johtaa opiskeluajan pidentymiseen.
Jos opiskelija haluaa vaihtaa matematiikan oppimäärää, tulee hänen aina neuvotella asiasta
matematiikan opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.
Pitkästä lyhyeen oppimäärää vaihdettaessa suoritettuja opintoja luetaan hyväksi seuraavalla
tavalla:
MAA2=MAB2, MAA3=MAB3, MAA6=MAB8, MAA8=MAB5, MAA9=MAB7
Muut pitkän oppimäärän mukaiset hyväksytysti suoritetut opinnot tai vaihdon yhteydessä
moduuleista yli jäävät opintopisteet voivat olla lyhyen oppimäärän muita valinnaisia tai temaattisia
opintoja paikallisessa opetussuunnitelmassa määriteltävällä tavalla. Jos opiskelija vaihtaa lyhyestä
oppimäärästä pitkään, häneltä voidaan edellyttää täydentäviä opintoja. Vastaavuuksista ja
lisänäytöistä
sovitaan
tapauskohtaisesti.

Jos opiskelija haluaa suorittaa muun kuin lukiossamme tarjottavan oppimäärän mukaiset
opinnot toisesta
kotimaisesta
tai
vieraasta
kielestä, tulee
hänen
neuvotella
asiasta ko. aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Vastaavuuksista ja lisänäytöistä sovitaan
tapauskohtaisesti.

Turun Steiner-koulussa opintotojakso ei pääsääntöisesti suoriteta itsenäisesti opiskeltavina
opintojaksoina. Mikäli
opiskelijalla
on hyvin perusteltu,
erityinen
syy
suorittaa
jokin opintojakso itsenäisesti, tulee opiskelijan neuvotella mahdollisuudesta itsenäiseen
suoritukseen ko. aineen opettajan kanssa. Jos opintojakso on mahdollista opettajan luvalla suorittaa
itsenäisesti, ottaa opiskelija ja opettaja yhteyttä rehtoriin.
Itsenäinen suorittaminen ei ole vain kokeeseen osallistumista vaan siihen kuuluu aina kirjallisia ja/tai
suullisia tehtäviä opintojakson luonteen mukaisesti. Koe tehdään pääsääntöisesti arviointiviikolla tai

uusintakoepäivinä. Erityisesti kielissä itsenäistä suoritusta on harkittava hyvin tarkkaan ja sille on
oltava vahvat perusteet; itsenäinen suoritus sisältää kaikki samat suoritukset kuin arviointi muutenkin
ja lisäksi voi sisältyä näyte suullisesta kielitaidosta. Haittana on kuitenkin oppitunneilla tapahtuvan
kuullun ja suullisen harjoittelun väheneminen. Itsenäisesti opiskellusta opintojaksosta edellytetään
aina hyväksytty arvosana.

Opiskelijan työskentelyä, oppimista ja osaamisen kehittymistä arvioidaan monipuolisesti.
Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan
edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvioinnissa käytettävistä
arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen. Opiskelijalle annetaan lukio-opintojen aikana
mahdollisuus itsearviointiin. Arvioinnin ja itsearvioinnin tarkoituksena on toisaalta opiskelijan
realistisen
minäkuvan
ja
toisaalta
kouluyhteisön
toiminnan
kehittäminen.
Opiskelijan työskentelyä, oppimista ja osaamisen kehittymistä arvioidaan opetussuunnitelman
mukaisen
opintojakson
suorittamisen
aikana
suhteessa
opintojaksolle
asetettuihin
tavoitteisiin. 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.
Opiskelija saa palautetta oppimisensa kehittymisestä. Arvioinnin toteuttamisesta
kuuluvasta palautteen antamisesta päätetään opetussuunnitelmassa.

ja

siihen

Opintojakson arviointiperusteet selvitetään opiskelijalle opintojakson alussa ja opintojakso
arvioidaan sen päätyttyä. Opiskelujakson aikana suoritettujen opintojaksojen arvosanat ovat
nähtävillä Wilmassa aina jokaisen jakson päättymisen jälkeen. Arviointikeskusteluja käydään
opettajien, opiskelijoiden ja huoltajien kesken aina kun siihen ilmenee tarvetta.
Opintojaksot arvioidaan numeroin (4–10) tai suoritusmerkinnällä (S). Kunkin opintojakson
arvioinnista päättää opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat
yhdessä. Kunkin opintojakson 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 opintojakso täytyy
suorittaa
alusta
asti
kokonaan
uudestaan.
Täydennettävän opintojakson puuttuvat suoritukset pitää hoitaa kuntoon viimeistään seuraavan
lukuvuoden syksyn ensimmäisessä uusintakokeessa. Mikäli suorituksia tämän jälkeen vielä puuttuu,
merkitään täydennettävä opintojakso keskeytetyksi.
Opiskelijalla on mahdollisuus uusia hylättyjä (4) opintojaksoja kerran uusintakoepäivinä. Myös
hyväksyttyä opintojakson arvosanaa (5–9) saa yrittää korottaa yhden kerran. Lopulliseksi
arvosanaksi tulee aina kyseisistä suorituksista parempi.
Uusintakoepäivät ilmoitetaan lukuvuoden alussa ja niitä on noin kerran kuukaudessa (KTS. luku
2.2.)
Hylättyjä opintojaksoja voi opiskelijalla, yhden oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset
syventävät opintojaksot huomioiden, olla seuraavasti:
PAKOLLISIA JA VALINNAISIA OPINTOJA
2-5 opintopistettä
6-11 opintopistettä
12-17 opintopistettä
18 opintopistettä tai enemmän

HYLÄTTYJÄ ENINTÄÄN
0 op.
2 op.
4 op.
6 op.

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja
opetussuunnitelman
perusteissa
määriteltyjen
valtakunnallisten
syventävien opintojaksojen avosanojen
aritmeettisena
keskiarvosanana.
Koulukohtaisten
syventävien ja soveltavien opintojaksojen pohjalta saadulla lisänäytöllä oppiaineen arvosana voi
nousta.
Opiskelijalla on mahdollisuus ennen päättötodistuksen antamista yrittää korottaa oppiaineen
päättöarvosanaa (= aineen koko oppimäärä) ylioppilaskirjoitusten jälkeen ennen lakkiaisia.
Kaikki muut valtakunnalliset pakolliset ja valinnaiset oppiaineet arvioidaan numeroin, mutta opintoohjauksen opintojaksoista annetaan suoritusmerkintä. Lukiokohtaiset oppiaineet arvioidaan joko
arvosanoin tai S-merkinnällä. Opiskelija on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän myös
•
liikunnasta
•
niistä oppiaineista, joissa opiskelija suorittanut vain kaksi opintopistettä
•
valinnaisista kielistä, joissa opiskelija suorittanut korkeintaan neljä opintopistettä
Opiskelija voi pyytää numeroarvioinnin muuttamista S-merkinnäksi kirjallisella Wilmaviestillä rehtorilta ennen valmistumistaan; syksyllä 23.11. mennessä ja keväällä 1.5.
mennessä. Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot arvioidaan
siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään.

Arviointia ja arvosanaa koskevasta päätöksestä säädetään lukiolaissa seuraavasti:
”Edellä 37 ja 38 §:ssä tarkoitettuun opiskelijan arviointia koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla. Opiskelija voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai
päättöarvioinnin uusimista kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista
päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.” (Lukiolaki 714/2018, 53 §)
”Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on
hylätty, aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin
hallintolaissa säädetään. Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen aluehallintovirasto voi
muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen, hylätä oikaisuvaatimuksen tai palauttaa asian rehtorille
uudelleen käsiteltäväksi.” (Lukiolaki 714/2018, 53 §)
”Hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on ratkaistu 49 §:ssä tarkoitettua asiaa koskeva valitus, ja
aluehallintoviraston päätökseen, jolla on ratkaistu 53 §:ssä tarkoitettua asiaa koskeva
oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla.” (Lukiolaki 714/2018, 54 §)

Lukiokoulutus päättyy ylioppilastutkintoon. Ylioppilastutkinnosta ja siihen liittyvistä asioista
säädetään
laissa
ylioppilastutkinnosta
(502/2019)
ja
valtioneuvoston
asetuksessa
ylioppilastutkinnosta (612/2019).
Keväästä 2022 alkaen ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet.
Äidinkieli tai suomi toisena kielenä -koe on pakollinen kaikille. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä
vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka,
toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän
oppimäärän koe. Tutkintoon vaadittujen viiden kokeen lisäksi kokelas voi suorittaa yhden tai
useamman muun kokeen. Jotta kokelas saa osallistua ylioppilaskokeeseen, hänellä tulee olla
kirjoitettavan aineen pakolliset opinnot suoritettuna. Sellaisissa aineissa, joissa pakollisia opintoja ei
ole (lyhyet kielet) kokeeseen voi osallistua suoritettuaan kuusi opintopistettä tai saatuaan rehtorin
harkintaan perustuvan erityisluvan. Suositeltavaa kuitenkin on, että kirjoituksiin osallistuva kokelas
on opiskellut paitsi kirjoitettavan aineen pakolliset myös valtakunnalliset valinnaiset opinnot, sillä
ylioppilaskokeet perustuvat kaikissa aineissa valtakunnallisiin pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin.

Ylioppilaskirjoitukset voi aloittaa joko syksyllä tai keväällä, mutta tutkintoon kuuluvat kokeet on
suoritettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Kokelas valmistuu ylioppilaaksi suoritettuaan
hyväksytysti ylioppilastutkintoon vaadittavat kokeet sekä lukion oppimäärään kuuluvat opinnot.
Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa ylioppilastutkinnosta perittäviin tutkintomaksuihin:
kokelas voi ilmoittautua maksuttomasti viiteen kokeeseen. Maksuttomuus koskee niitä opiskelijoita,
jotka aloittavat lukion syksyllä 2021 tai myöhemmin. Ylioppilaskirjoituksista ja siihen liittyvien
kokeiden hajauttamisesta 1–3 tutkintokertaan puhutaan jo ensimmäisenä lukiovuonna opintoohjauksen oppitunneilla. Hajauttamisesta kannattaa myös keskustella erikseen opinto-ohjaajan
kanssa. Lisätietoa osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi
Tutkintoon
ilmoittautumisesta,
tutkinnon
suorittamisesta
ja
käytännön
järjestelyistä informoidaan opiskelijoita opinto-ohjaajan oppituntien lisäksi abi-info-tilaisuudessa,
johon myös huoltajilla on mahdollisuus osallistua.

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.

Oppivelvollisuuden laajentamisella pyritään edistämään opintojen läpäisyä ja ehkäisemään
keskeytyksiä. Oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen tulee edistyä oppivelvollisen henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman mukaisesti. Katso Finlex: opintojen riittävä edistyminen OVL 6§
Laajennettu oppivelvollisuus koskee perusopetuksen 1.1.2021 jälkeen päättäneitä. Oppivelvollisen
nuoren huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa
oppivelvollisuuden (OVL 9§). Lukuvuosittain oppilaitoksen hallitus tekee erillisen päätöksen,
koskeeko maksuttomuus
myös muita 10.
luokan
aloittavia
opiskelijoita kuin vain
oppivelvollisia. Maksuttomuus kestää enintään sen kalenterivuoden loppuun, jona opiskelija täyttää
20 vuotta. Ensimmäisen lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen on opiskelijalle
maksutonta, kun opiskelija on aloittanut tutkinnon suorittamisen ennen 18 vuoden ikää. Opiskelijalle
maksuttomia ovat opetus ja päivittäinen ruokailu, opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut
materiaalit sekä työvälineet sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta – myös

hylättyjen uusiminen. Myös vähintään 7 kilometrin pituiset koulumatkat ovat maksuttomia toisella
asteella.
Opinnoissa
tarvittavat
erityisvälineet,
kuten taidemateriaalit ja urheiluvälineet tai
muut
erityisopintoihin tarvittavat materiaalit, tai valinnaisten opintojaksojen retki- ja osallistumiskulut (esim.
kulttuurimatka) jäävät edelleen opiskelijan itsensä maksettaviksi. Kulttuurimatkaa varten luokat
tekevät erilaisia varainhankintaprojekteja.
Laadukkaan steinerpedagogisen opetuksen takaamiseksi lukiossa on käytössä tukimaksu.
Tukimaksun suuruus on 50 euroa kuukaudessa opiskelijaa kohden. Taloudellisen tilanteen
vaatiessa tukimaksusta voi hakea vapautusta.

Oppivelvollisen nuoren huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa
oppivelvollisuuden. (Oppivelvollisuuslaki 22§, oppivelvollisen valvonnan laiminlyönti) Huoltajan on
huolehdittava myös siitä, että oppivelvollinen hakeutuu perusopetuksen jälkeisiin opintoihin
(hakeutumisvelvoite). Valvontavastuu päättyy oppivelvollisuuden päätyttyä.

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua
syytä. Luvattomia poissaoloja ei sallita. Lukion opintojaksot ovat tiiviitä, joten jokainen oppitunti on
tärkeä. Poissaolot saattavat myös vaikuttaa arvosteluun. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan
poissaoloa koskevista menettelyistä. (Lukiolaki §30) Lupa voidaan myöntää hyväksyttävästä syystä
ja luvasta päättää ko. tunnin opettaja tai ryhmänohjaaja (1–3 pv). Pidemmistä poissaoloista lupa
pyydetään rehtorilta. Poissaololupaa anotaan kirjallisesti Wilma-viestillä. Etukäteen anottujen,
luvallisten poissaolojen aikana opiskelijan on selvitettävä ja opiskeltava itsenäisesti ne asiat, joita
opintojaksolla on käsitelty hänen poissaolonsa aikana. Lomamatka kouluaikana ei oikeuta
tukiopetukseen.
Kaikki poissaolot on selvitettävä poissaolopäivän tai viimeistään seuraavan vuorokauden aikana.
• Poissaoloista tulee alle 18-vuotiaalla olla huoltajan tai ryhmänohjaajan selvitys.

Selvitys tehdään Wilma kautta. Poissaolon selvitykseksi käy myös terveydenhoitajan tai
lääkärintodistus. Todistuksia (esim. lääkärintodistus) opiskelija voi toimittaa
ryhmänohjaajalleen tai rehtorille myös kouluun palaamisen jälkeen.
• 18 vuotta täyttäneellä tai tätä vanhemmalla opiskelijalla on oikeus selvittää 225
minuutin eli esim. 3 x 75 min poissaolonsa itse Wilman kautta. Yli tämän menevän ajan
poissaoloista tulee myös täysi-ikäiseltä olla terveydenhoitajan tai lääkärin
todistus, samassa taloudessa asuvan vanhemman tai ryhmänohjaajan selvitys.
Poissaoloihin liittyviä todistuksia (esim. lääkärintodistus) opiskelija voi toimittaa
ryhmänohjaajalleen myös kouluun palaamisen jälkeen.
• Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajan tai jo 18 vuotta täyttäneen opiskelijan on haettava
lupa etukäteen tiedetyistä poissaoloista. Ryhmänohjaaja voi myöntää luvan enintään
kolmen päivän poissaoloon. Tätä pidemmät poissaolot myöntää erillisestä anomuksesta
rehtori. Poissaoloa voi hakea Wilman kautta kirjallisesti.
• Jos opiskelija joutuu lähtemään koulusta kesken päivän esim. sairastumisen tai muusta
painavasta syystä johtuen, on hänen ilmoitettava siitä ryhmänohjaajalle tai seuraavan
tunnin opettajalle.
o
Arviointiviikolla poissaolosta tulee ilmoittaa kyseisen opintojakson
opettajalle viimeistään koepäivänä Wilma-viestillä.
• Jos opiskelijan poissaoloja ei ole selvitetty katsotaan poissaolot luvattomaksi.
o
Poissaoloja voi olla korkeintaan 3 x 75 min (225min) opintojaksosta. Jos
erityisesti
luvattomat
poissaolot, ylittävät
tämän
ajan,
keskeytyy opintojakson opiskelu.
• Neljästä myöhästymisestä tulee 75min poissaolo.

• Jos opiskelijalla on yli 225 min hyväksyttäviä poissaoloja (esim. sairaus), pohditaan

opiskelijan tilannetta tapauskohtaisesti. Tällöin opiskelijan kanssa käydään keskustelu
ryhmänohjaajan ja/tai aineenopettajan toimesta ja moduulin/opintojakson jatkuminen
harkitaan tapauskohtaisesti.
o
Opiskelijalle tarjotaan tukiopetusta ja/tai erityisopetusta, mikäli hän jää
opinnoistaan jälkeen mm. sairauspoissaolojen vuoksi.
o
Opiskelijan on tärkeää ottaa tukiopetusta vastaan riittävän
tuen saamiseksi ja opiskelujen etenemisen varmistamiseksi.
o
Tukiopetuksella voidaan kompensoida poissaolojen määrää sekä taata
opiskelijan oikeus tuen saantiin.
o
Tapauskohtaisesti sairauspoissaoloja voi korvata myös itsenäisillä
lisätehtävillä, mikäli aineenopettaja katsoo sen mahdolliseksi.
o
Poissaolojen vuoksi väliin jäänyt työ on korvattava opettajan
määräämällä tavalla.
o
Poissaolot voivat laskea opintojakson arvosanaa.
o
Jos opintojakson arviointiperusteet eivät täyty liiallisten poissaolojen
vuoksi, on opintojakso suoritettava kokonaan uudelleen.
• Mikäli poissaoloja alkaa kertyä opiskelijalle paljon, on opiskelijan ryhmänohjaaja
yhteydessä opiskelijaan ja huoltajaan. Tämän jälkeen voidaan kutsua koolle monialainen
asiantuntijaryhmä (MAR) yksittäisen opiskelijan opiskeluhuollon tuen tarpeen
selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi. Opiskeluhuollon kanssa käytävästä
yhteistyöstä saa lisätietoa Opiskeluhuollon käsikirjasta, joka löytyy koulun verkkosivuilta.

Oppivelvollisen pohtiessa opintojensa keskeyttämistä määräajaksi, koulutuksen järjestäjä, opiskelija
ja muu tarvittava verkosto selvittävät yhdessä opiskelijan mahdollisuudet oppivelvollisuuden
suorittamiseen. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on arvioida ja suunnitella yhdessä
opiskelijan kanssa opiskelijan tarvitsemat tukitoimet. Oppivelvollisuuden keskeyttäminen
oppivelvollisen tai hänen huoltajansa hakemuksesta on mahdollista
•
pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi
•
äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi
•
vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun vuoksi, jos oppivelvollinen
osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen
muuten voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana
•
muun painavan elämäntilanteeseen liittyvän syyn vuoksi.
Päätöksen oppivelvollisuuden keskeyttämisestä tekee koulutuksen järjestäjä, jonka opiskelijaksi
oppivelvollinen on kirjattu. Tilanteessa, jossa oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän
kirjoilla, päätöksen tekee asuinkunta. Turun Steiner-koulun lukiossa rehtori päättää
oppivelvollisuuden määräaikaisesta keskeyttämisestä.
Ennen keskeyttämispäätöksen tekemistä on selvitettävä, onko oppivelvollisuuden suorittaminen
mahdollista yksilöllisten tukitoimien tai kohtuullisten mukautusten avulla. Selvitysvelvoite koskee
tilanteita, joissa oppivelvollinen hakee keskeytystä sairauden, vamman tai elämäntilanteeseen
liittyvän painavan syyn vuoksi. Oppivelvollisuus keskeytetään lähtökohtaisesti määräajaksi.
Oppivelvollisuus voidaan keskeyttää toistaiseksi, jos opiskelijan sairaus tai vamma on sellainen, ettei
oppivelvollisuuden
suorittaminen
ole
oppivelvollisuusiän
aikana
mahdollista. Lisätietoa: oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen 7§
Jos lukion opiskelija haluaa vaihtaa johonkin toiseen oppilaitokseen, hänen tulee ensin keskustella
asiasta opinto-ohjaajansa ja/tai rehtorin kanssa. Opiskelija ei voi omalla ilmoituksellaan erota
lukiosta ennen kuin hänellä on opiskelupaikka jossain toisessa oppilaitoksessa. Opiskelupaikan
vaihtamisesta tarvitaan lisäksi huoltajan kirjallinen ilmoitus.

Opiskelijalla on oikeus suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä enintään neljässä vuodessa,
jollei koulutuksen järjestäjä myönnä opiskelijalle sairauden, vamman tai muun erityisen syyn vuoksi
lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. (Lukiolaki §23) Opiskelija, joka ei ole suorittanut
opintojaan säädetyssä ajassa tai hänelle myönnetyssä lisäajassa, samoin kuin opiskelija, jolle ei ole
myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa.
Opiskeluoikeutensa menettää myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa
opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja.
Jos opiskelija itse ilmoittaa koulutuksen järjestäjälle kirjallisesti eroamisestaan, hänen
opiskeluoikeutensa päättyy siitä päivästä, jona ilmoitus saapuu koulutuksen järjestäjälle, tai
opiskelijan ilmoittamana myöhempänä ajankohtana.
Oppivelvollisen katsotaan menettäneen opiskeluoikeutensa 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun hän on viimeisen kerran osallistunut opetukseen. Ennen
oppivelvollisen eronneeksi katsomista koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvolliselle sekä
hänen huoltajalleen ja muulle lailliselle edustajalleen, että oppivelvollinen voidaan katsoa
eronneeksi, mikäli hän ei osallistu opetukseen. Oppivelvollisen opiskeluoikeuden menettämisessä
ja eronneeksi katsomisessa noudatettavista menettelyistä säädetään lisäksi oppivelvollisuuslain 13
§:ssä. (30.12.2020/1217)
Koulutuksen järjestäjä antaa opiskeluoikeuden päättymisestä erillisen päätöksen.

Vaihtoon lähtevän opiskelijan (ja hänen huoltajansa) tulee hakea oppivelvollisuuden määräaikaista
keskeyttämistä täyttämällä lomake (saa rehtorilta) ja toimittaa se rehtorille. Vaihtoon lähtevän
opiskelijan on hyvä keskustella opinto-ohjaajan kanssa siitä, miten vaihtoaika vaikuttaa hänen
opintoihinsa ja miten esimerkiksi seuraavan lukuvuoden opintovalinnat tehdään.

Turun Steiner-koulun lukion järjestyssäännöt on tarkemmin luettavissa koulun nettisivuilta.
https://turunsteinerkoulu.fi/turun-steiner-koulu/jarjestyssaannot

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti,
voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua
epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta
määräajaksi, enintään kolmeksi kuukaudeksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Edellä mainitut
toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia. (Lukiolaki §41)
Jos päädytään kurinpitotoimen käyttämiseen, asianomaista opiskelijaa ja tämän huoltajaa tulee
kuulla. Kuulemisen suorittaa rehtori, jos hän ei ole asianosaisena käsiteltävässä asiassa. Jos hän
on asianosainen, oppilaitoksen toinen rehtori (alakoulun rehtori) hoitaa asian. Kuuleminen kirjataan
ja sen allekirjoittavat rehtori, asianomainen opiskelija ja mahdollisesti paikalla oleva huoltaja.
Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi
luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä
tilaisuudesta (Lukiolaki 41§). Toimenpide tulee kirjata, jolloin myös huoltaja saa tiedon asiasta.
Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun
tilaisuudesta opiskelija, joka ei noudata tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on
myös oikeus poistaa oppilaitoksen alueelta opiskelija, joka ei poistu saatuaan tiedon opetuksen
epäämisestä. Jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla
ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita
voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä

tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Rehtori ja opettaja voivat tarkoitetuissa tilanteissa
toimia yhdessä tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä.
(Lukiolaki 43§)
Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on
olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän
henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka
opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen
vuoksi. Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajaksi
pidättää oikeus opiskeluun, jos se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin
seikkoihin nähden on perusteltua. (Lukiolaki §41)
Jos opiskelija syyllistyy kokeessa tai muissa suorituksissaan vilppiin tai vilpin yritykseen, hänen
suorituksensa jätetään arvostelematta ja/tai koko opintojakso hylätään. Vilppiä on esimerkiksi
lunttaus koetilanteessa, suora kopioiminen ilman lähdeviitettä, aikaisemmin tehtyjen, jo arvosteltujen
omien tai muiden töiden uudelleenkäyttäminen ja kaupanteko suorituksilla. Vilpiksi katsotaan myös
ylimääräisen tavaran, kuten puhelimen, hallussapito koetilanteessa. Opettaja ja rehtori yhteistyössä
käsittelevät kaikki vilppiepäilyt. Todetusta vilpistä ilmoitetaan aina alaikäisen opiskelijan huoltajalle.

Hätätilanteissa on aina ensisijaisesti noudatettava rehtorin ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.
Poistumis- ja varatiet on merkitty ja poistumisteihin ja pelastusvälineistön sijoitteluun kannattaa
tutustua etukäteen kunkin luokkatilan oven vieressä olevasta pohjapiirroksesta. Jos
koulurakennuksesta joudutaan poistumaan esim. palohälytyksen vuoksi, tuntia pitävä opettaja ohjaa
opiskelijansa kokoontumispaikalle, jossa ilmoittaudutaan opettajalle. Poistumistilanteissa säilytetään
rauhallisuus ja edetään hyvässä järjestyksessä.
Takkien taskuihin tai käytäville jääviin laukkuihin ei ole syytä jättää arvoesineitä.
Jos koulun tiloihin tunkeutuu epäilyttävästi käyttäytyvä henkilö, on asiasta ilmoitettava välittömästi
henkilökunnalle. Jos tilanne vaikuttaa uhkaavalta, mennään lähimpään luokkaan ja lukitaan ovi.
Tämän jälkeen siirrytään turvalliselle seinustalle ja hälytetään apua.

Opiskeluyhteisössä on tärkeää tukea opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, turvallisuutta
ja hyvinvointia. Steinerkoulussa yhteistyö kodin ja koulun välillä on lukioasteellakin merkittävässä
asemassa. Huoltajienilta järjestetään lukuvuoden
alussa ja abi-info-tilaisuus
ennen ylioppilaskirjoituksia. Lisäksi voidaan järjestää luokan tai opiskelijan omia asioita koskevia
kokoontumisia, joihin huoltajilla on mahdollisuus ottaa osaa.

Opiskelijan lähin tukihenkilö lukiossa on hänen ryhmänohjaajansa. Hänen kanssaan voi keskustella
luottamuksellisesti kaikista opintoihin liittyvistä asioista. Toimivan yhteistyön ja tuen mahdollistaa
matalan kynnyksen kohtaaminen. Ryhmänohjaaja neuvoo opiskelijan tarvittaessa muiden lukion
opettajien
tai
opiskeluhuollon
edustajien
luokse.
Tarvittaessa ryhmänohjaaja on
yhteydessä alaikäisen opiskelijan huoltajiin.
Ryhmänohjaajan tehtävänä on hoitaa koulun ja luokan välisiä tiedotusasioita, pitää ryhmänohjaajan
tuokioita sekä
seurata
opiskelijoiden
opintojen
edistymistä sekä
läsnäoloa
opinnoissa. Ryhmänohjaaja toimii luokkansa opiskelijoiden luottamushenkilönä opiskelua ja koulua
koskevissa asioissa.
Yhdessä ryhmänohjaajan kanssa opiskelija ja tarvittaessa huoltajat voivat päättää opintojen
suunnittelua ja tukea koskevan pedagogisen palaverin (PP) koolle kutsumisesta. Tarvittaessa koolle
voidaan kutsua monialainen yhteistyöryhmä (MAR). Tällöin mukaan voidaan kutsua lukion
opiskeluhuollon ammattilaisia tai oppilaitoksen ulkopuolisia asiantuntijoita.

Opinto-ohjaaja antaa luokka- ja henkilökohtaista opastusta opintoihin ja jatko-opintoihin liittyvissä
kysymyksissä. Opinto-ohjaaja seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä yhdessä ryhmänohjaajan
kanssa, ohjaa henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien tekemistä ja auttaa jatko-opinto- ja
urasuunnittelussa. Opintojen ohjauksen opintojaksot perehdyttävät opiskelijat lukio-opintoihin ja
lukiossa opiskeluun, ylioppilaskirjoituksiin sekä jatko-opintojen suunnitteluun. Opinto-ohjaaja on
tavattavissa viikoittain erikseen ilmoitettuna ajankohtana sekä sopimuksen mukaan myös muuna
ajankohtana. Opinto-ohjaajalta voi varata henkilökohtaisia ohjausaikoja Wilma-viestillä. Lukion
opinto-ohjaajana toimii Heikki Isotalo. Lukion alkuun sijoittuvan nivelvaiheen ohjauksesta, kuten
opiskelupaikan
vaihtamisesta (esim. ammattikouluun,
Valmaan
tai
toiseen
lukioon) huolehtii perusasteen opinto-ohjaaja Päivi Korkiamäki.

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä
huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja
turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena
opiskeluhuoltona. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 2 ja 3 §.) Opiskelijalla on oikeus
opiskelijahuoltoon. Opiskelijan opiskelukyky koostuu monista tekijöistä, joihin vaikuttavat niin
yhteiskunnalliset rakenteet ja päätökset, johdon ja henkilökunnan toimet sekä opiskelijajärjestöt kuin
jokainen opiskeluyhteisön jäsenkin. 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. Opiskeluhuollosta Turun Steiner-koulun lukiossa
vastaa Turun kaupunki.
Lisätietoa opiskeluhuollon toiminnasta saa Opiskeluhuollon käsikirjasta. Opiskeluhuollon
ajankohtaiset yhteystiedot ja osoitetiedot löytyvät Wilman pysyvistä tiedotteista.

Jokainen
opiskelija
tekee oman henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman opintoohjauksen opintojaksolla. Opiskelijalla, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden
oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja
muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tukitoimet toteutetaan
opetushenkilöstön yhteistyönä. Tuki voi olla erityisopettajan antamaa erityisopetusta tai muuta
tilanteeseen sopivaa opetushenkilöstön yhteistyössä toteuttamaa tukea, esim. tukiopetusta.
Tuen tarvetta tulee arvioida opintojen alussa sekä säännöllisesti opintojen edetessä. Tukitoimet
kirjataan opiskelijan pyynnöstä opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. (Lukiolaki §28)
Opiskelijan tulee kertoa peruskouluaikaisesta tehostetusta tai erityisestä tuesta tai mahdollisista
opintoihin liittyvistä haasteista mahdollisimman nopeasti häntä opettaville aineenopettajille tai
ryhmänohjaajalle. Tavoitteena on, että oppimisen haasteisiin voidaan tarttua ennen kuin ongelmat
kasvavat suuriksi. Tarvittaessa ryhmänohjaaja on myös näissä tilanteissa opiskelijan rinnalla. Myös
erityisopettajaan voi olla yhteydessä esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen sekä muihin oppimisen
ja jaksamisen haasteisiin liittyen. Erityisopettajalta on lisäksi mahdollista saada yksilöllistä ohjausta
muun muassa opiskelutaitoihin.
Opintojen alussa kartoitetaan myös kaikkien opiskelijoiden taitotasoja (esim. lukikartoitus). Lisäksi
opiskelijoille teetetään kysely opiskelijan tilanteen kartoittamiseksi, jotta opetuksenjärjestäjä voi
tukea opiskelijan opintopolkua varhaisessa vaiheessa. Oppimisen tuen arvioinnissa voivat
opiskelijan suostumuksella olla mukana myös tuen järjestämisen kannalta tarpeelliset asiantuntijat,
esimerkiksi kuraattori, psykologi tai terveydenhoitaja.
Opiskelija voi todennetun oppimisvaikeuden tai muun opiskelua haastavan tekijän (esim.
tarkkaavaisuuden haaste, sairauden aiheuttama vaikea elämäntilanne) perusteella saada

erityisjärjestelyjä lukio-opintojen aikana, mikä tarkoittaa esimerkiksi lisäaikaa kokeissa, paperisia
oppikirjoja tai muita
sovittuja tukitoimia. Tukitoimet erityisistä
opiskelujärjestelyistä kirjataan
opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), jolloin opiskelijalle laaditaan lukioopintoja koskeva yksilöllinen pedagogisen tuen suunnitelma. Se tehdään yhteistyössä opiskelijan ja
tarvittaessa
esimerkiksi erityisopettajan,
opinto-ohjaajan
ja/tai aineenopettajan
kanssa.
Suunnitelmaan kirjataan opiskelijan opintoja tukevat pedagogiset käytänteet ja mahdolliset muut
tukitoimet. Tukitoimien toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan lukuvuosittain, ja
niiden perusteella opiskelija voi hakea erityisjärjestelyjä myös ylioppilastutkinnon kokeisiin.
Ylioppilaskirjoitusten
erityisjärjestelyt (esim.
lisäaika,
erillinen
koetila) anotaan Ylioppilastutkintolautakunnalta hyvissä ajoin, mielellään puoli vuotta ennen
kirjoituksia. Useimmiten asia on ajankohtainen toisen lukiovuoden keväällä, ja opiskelijoiden tulisikin
huolehtia siitä, että tarvittavat liitteet on hankittu hyvissä ajoin ennen hakemuksen
laatimista. Hakemukseen tulee liittää HOPS, josta näkyy myönnetyt erityisjärjestelyt lukio-opintojen
aikana ja niiden toteutuminen. Jos erityisjärjestelyjä haetaan sairauden tai vamman perusteella
(esim. ahdistuneisuushäiriö tai ADHD), hakemukseen liitetään myös lääketieteellistä diagnoosia
koskeva lääkärinlausunto. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden perusteella haettavaan
lisäaikaan tarvitaan lukitestilausunto. Vieraskielisyyden
perusteella
haettavaan
lisäaikaanomukseen liitetään S2-opettajan lausunto.

Joskus opiskelija voi olla epävarma, keneltä kysytään mitäkin opintoihin tai hyvinvointiin liittyviä
asioita kysytään. Alla olevan kaavion avulla opiskelija näkee, kuka vastaa lukiossa mistäkin
asiasta. Jos rastin perään on merkitty luku, tarkoittaa se järjestystä, keneltä kannattaa kysyä asiasta
ensimmäisenä ja sen jälkeen.
rehtori
Opinto-ohjelman
toteutuminen ja
opintomenestyksen
seuranta
Opinto-ohjelman
muutokset
Opiskelijan
Wilma-tunnukset
Huoltajien Wilmatunnukset
Kurssien
suoritusjärjestys
Kurssien itsenäinen
opiskelu
Uusintakuulusteluun
ilmoittautuminen
(Wilmassa)
Muissa oppilaitoksissa
suoritettavat opinnot
Iltalukion laskut
Poissaoloselvitykset
Lupa 1-3 vrk
poissaoloon
Lupa yli 3 vrk
poissaoloon
YO-tutkinto
YO-kokeiden
ainekohtaiset asiat
YO-tutkinnon
hajauttaminen
Jatkokoulutusasiat
Erilaiset todistukset,
lomakkeet jne.
Opiskelijan oikeusturvaasiat
Opiskeluvaikeudet
Henkilökohtaiset
ongelmat
Opintojen
keskeyttäminen
Opintotuki ja muut
taloudelliset
kysymykset

RO

OPO

X1

X2

X2

aineenopettaja

erityisopettaja
X3

koulusihteeri

opiskelija- taloushuolto
päällikkö

X1
X
X

X3

X2

X1

X2

X1
X

X2

X1

X3

X1

X2

X
X
X
X2

X1
X
X
X

X2

X1

X

X3
X2

X1
X2

X3

X2

X4
X1

X1
X1

X2

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaitoksen oppilaat ja opiskelijat. Heidän edustajansa,
oppilaskunnan hallitus, muodostetaan luokilta 7–9 ja 10–12. Hallitus valitsee keskuudestaan

puheenjohtajan, sihteerin ja tiedotusvastaavan sekä näiden varahenkilöt. Opiskelija voi saada
oppilaskunnan toimintaan osallistumisesta opintojaksomerkinnän toimimalla oppilaskunnan
hallituksessa aktiivisesti 2 lukuvuotta. Hallituksessa toimiminen sisältää hallituksen kokouksia,
tapahtumien järjestämistä ja muuta oppilaskunnan toimintaa.
Oppilaskuntatoiminta on oppilaitoksessa tärkeässä roolissa. Jokainen 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. Oppilaskunnan hallituksen jäseniä voidaan myös 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.

https://www.kela.fi/opintotuki
https://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet
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). Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija ei voi saada oppimateriaalisää.
Muuta opintotukea maksuttomaan toiseen asteeseen oikeutetut opiskelijat saavat edelleen kuten
muutkin opiskelijat. Kun nuori täyttää 17 vuotta ja lapsilisän saaminen loppuu, opintotukea voi hakea
Kelasta. Opintotukea haetaan pääsääntöisesti sähköisellä hakemuksella https://www.kela.fi/asiointi.
Hakemuksen liitteeksi ei pyydetä lainkaan opiskelutodistusta. Kela saa suurimman osan nuorten
oppimäärän vastaanottotiedoista suoraan OPH:n opiskelijavalintarekisteristä. Opiskelija vastaa
siitä, että Kelalle annetut tiedot ovat oikein. Opiskelijan tulee muistaa ilmoittaa Kelalle heti kaikista
muutoksista, jotka vaikuttavat oikeuteen saada opintotukea tai tuen määrään.
Kelan myöntämät opintotuet vaativat päätoimista opiskelua, mikä tarkoittaa lukukaudessa 20
opintopistettä tai 2 ylioppilaskirjoitusainetta. Oppilaitos seuraa opintojen edistymistä ja raportoi siitä
tarvittaessa Kelaan. Tuet voidaan periä takaisin, jos yllä mainittu määrä opintoja ei toteudu.
Neljännelle lukuvuodelle on opintotukea haettava erikseen.
Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. Asumistukea on haettava
erikseen.

Turun seudun kuusi kuntaa muodostavat yhtenäisen seutuliikenteen, josta käytetään nimeä FöliTurun Seudun joukkoliikenne. Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon alueella voi
matkustaa samalla lipulla ja samalla hinnalla kuntarajoista riippumatta. Maksuttomaan koulutukseen
oikeutettu opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos koulumatka on yhteen suuntaan vähintään 7
kilometriä. Opiskelija ei maksa koulumatkasta omaa maksuosuutta. Opiskelija, joka ei ole oikeutettu
maksuttomaan koulutukseen, voi saada koulumatkatukea, jos koulumatka on yhteen suuntaan
vähintään 10 kilometriä.
Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään
10 päivänä kuukaudessa.

•
•

puolen kuukauden tuen, jos hänellä on 10–14 matkapäivää kuukaudessa
koko kuukauden tuen, jos hänellä on vähintään 15 matkapäivää kuukaudessa.

Koulumatkatukea haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Koulumatkatuki koskee matkahuollon, VR:n
ja Fölin liikennettä sekä tietyissä tilanteissa itse järjestettyä kulkutapaa.
Koulumatkatukea haetaan Kelan lomakkeella (KM1), jonka voit tulostaa Kelan verkkosivuilta. Saat
lomakkeen myös lukion kansliasta. Koulumatkatukea ei voi hakea verkossa Kelan
asiointipalvelussa. Ohjeet koulumatkatuen hakemiseen löytyvät: https://www.kela.fi/koulumatkatukinain-haet
Huolellisesti täytetty lomake palautetaan kansliaan. Koulusihteeri tarkistaa lomakkeeseen täytetyt
tiedot
ja
antaa
ostotodistuksen
lipunostoa
varten.
Ajankohtaista
tietoa
koulumatkatuesta http://www.kela.fi/koulumatkatuki.
Kelaan tulee
aina
ilmoittaa muutoksista. Opiskelija vastaa siitä, että KELAlla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja oikein.
Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi.

Suomen lukiolaisten liiton jäsenyys on tarkoitettu kaikille lukiolaisille. Jäsenenä saat Lukiolaisten
liiton opiskelijakortin, joka toimii todisteena etuoikeuksistasi ja passina edullisempaan
opiskelijaelämään. Lisätietoa löydät liiton sivuilta https://lukio.fi/
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 oppilaitoksen
kansliasta. Lisätietoa: https://www.matkahuolto.fi/opiskelijalippu-ja-opiskelijakortti

Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat lukiolaiset saavat oppilaitokselta opintojensa
ajaksi käyttöönsä opiskeluun tarkoitetun tietokoneen, kuulokkeet ja muistitikun. Opiskelijan tulee
käyttää oppilaitoksen tietokonetta opintoja ja kokeita suorittaessaan. Tietokonetta tarvitaan
päivittäin,
sillä
oppimateriaali
on
digitaalista. Opiskelijan
huoltaja
allekirjoittaa
laitesopimuksen. Opiskelijan tulee viipymättä ilmoittaa ryhmänohjaajalleen, mikäli laiteessa ilmene
vikaa tai laite on vahingoittunut. Opiskelija on velvollinen korvaamaan laitteelle aiheutuneet
vahingot laitesopimuksessa ilmoitettuun summaan saakka. Mikäli opiskelija haluaa hankkia omia
oheislaitteita, on tärkeää huomioida, että ylioppilaskirjoituksissa kiellettyjä oheislaitteita
ovat bluetooth-yhteyden sisältävät kuulokkeet ja hiiret. Tarkempia ohjeita sähköisistä
ylioppilaskirjoituksista
ja
ohjeistus
laitevaatimuksista
löytyy
sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille/kokelaan-ohje
Koulussa on opiskelijoille tarkoitettu vapaasti käytettävissä oleva oma langaton verkko. Koulun ITtuki lataa tarvittavat ohjelmistot tietokoneille.
Ylioppilaskirjoitukset suoritetaan kokonaan digitaalisesti.

Suoritettava yhteensä vähintään 150 opintopistettä. Lukiokohtaiset valinnaiset opinnot on
suoritettava hyväksytysti, jotta ne kerryttävät opintopisteitä.
SUOSITUS OPINTOJAKSOJEN JA YLIOPPILASKIRJOITUSTEN SUORITUSJÄRJESTYKSESTÄ.

PAKOLLISET OPINNOT
ÄI01 (2 op.) Tekstit ja kirjoittaminen -opintojaksolla keskitytään monimuotoisiin teksteihin sekä
kirjoitusprosessin vaiheisiin. Opintojaksolle sopivia työtapoja ovat esimerkiksi ryhmäkeskustelu,
viestinnällinen omakuva, referaatti, aineistopohjaisen kirjoittamisen harjoittelu, lukupäiväkirja ja
tekstilajianalyysi.
ÄI02-03 Kieli ja vuorovaikutus (2 op.) Kieli ja vuorovaikutus -opintojaksolla perehdytään erilaisiin
kielikäsityksiin, laajaan tekstikäsitykseen ja monilukutaitoon. Opiskelija pohtii omaa viestijäkuvaansa
ja kehittää erityisesti ryhmäviestintätaitojaan. Työtapoja voivat olla esimerkiksi tietokirjan lukeminen,
multimodaalisen tekstin
analyysi,
lukutaidon
vastausteksti,
havainnollistamisja
kielenhuoltoharjoitukset,
kirjoitustaidon koe, paneelikeskustelu,
yhteiskirjoittaminen; videon, podcastin tai tietoiskun tuottaminen.
ÄI04 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (2 op.) Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa -opintojaksolla
laajennetaan opiskelijan käsitystä kirjallisuudesta ja sen merkityksestä. Perehdytään kirjallisuuden
eri lajeihin ja ilmaisukeinoihin. Työtapoja voivat olla esimerkiksi lukutaidon vastaustekstien
kirjoittaminen (aineistoina esim. novelli, runo, animaatio, sarjakuva, peli), kirjavinkkaus, luovan
kirjoittamisen harjoitukset sekä teatteri-, museo- tai kirjastovierailut.
ÄI05 (2 op.) Media ja vaikuttaminen -opintojaksolla perehdytään erilaisiin mediateksteihin.
Opiskellaan vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoja.

ÄI06-ÄI07 Kirjoittaminen ja vuorovaikutus (2 op.) Kirjoittaminen ja vuorovaikutus -opintojaksolla
syvennetään kirjoitusprosessin hallinnan taitoja, vahvistetaan vuorovaikutustaitoja sekä harjoitellaan
puheen rakentamista ja esittämistä. Työtapoina voi olla myös blogi, podcast ja video.
ÄI08 Kirjallisuuden kontekstit (2 op.) Kirjallisuuden kontekstit -opintojaksolla perehdytään
kaunokirjallisuuteen sen eri konteksteissa. Suomen kirjallisuutta tarkastellaan osana
maailmankirjallisuutta. Työtapoina ovat mm. kirjallisuuskeskustelut ja laaja pohdiskeleva teksti.
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
ÄI09 Työelämän vuorovaikutus –opintojaksolla (2 op.) tutustutaan etenkin jatko-opinnoissa ja
työelämässä
tarvittaviin
viestintätaitoihin.
Harjoitellaan
selviytymistä
haastavissa
vuorovaikutustilanteissa.
ÄI10 Abin kirjoitustaito –opintojaksolla (2 op.) harjoitellaan aiheen rajaamista, aineiston valintaa sekä
laajan aineistopohjaisen, omaäänisen kirjoitelman laatimista. Kerrataan kielen- ja tekstinhuoltoa.
ÄI11 Abin lukutaito –opintojaksolla (2 op.) harjoitellaan lukutaidon yo-kokeeseen tutustumalla
erilaisiin tehtävänantoihin ja kerrataan käsitteitä. Syvennetään fiktiivisten ja asiatekstien analyysin ja
tulkinnan taitoja.
LUKIOKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
ÄI12 Äidinkielen abikurssilla (1 op.) opiskelija vahvistaa lukutaidon ja kirjoitustaidon
ylioppilaskokeissa tarvittavia taitoja. Työtapoina ovat mm. itsenäinen työskentely, pari- ja
ryhmätyöskentely; oppimisympäristönä sähköisten alustojen käyttö.

PAKOLLISET OPINNOT
RUB11-RUB12 Opiskelutaidot ja ruotsin kieli arjessani (4 op.)
Opintojaksossa yhdistyy ruotsin kaksi ensimmäistä moduulia. Opintojakson tehtävä on johdattaa ja
motivoida opiskelijaa lukion toisen kotimaisen kielen opintoihin ja kasvattaa opiskelijan tietoisuutta
omasta kieli- ja kulttuuritaustastaan. Lisäksi opintojakson tehtävänä on kannustaa opiskelijaa
käyttämään ruotsia rohkeasti ja kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan eri tilanteissa.
RUB13 Kulttuuri ja mediat (2 op.)
Opintojakson tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja
tuottamistaitoja ruotsinkielisiä medioita hyödyntäen.
RUB14 Ympäristömme (2 op.)
Opintojakson tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja
tuottamistaitoja hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä. Opiskelija tutustuu opintojaksossa erilaisiin
tekstityyppeihin.
RUB15 Opiskelu ja työelämä (2 op.)
Opintojakson tehtävänä on, että opiskelija tutustuu mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä töitä ruotsin
kielellä ja tutustuu pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op.)
Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan taitoa tuottaa ruotsin kieltä suullisesti, ymmärtää
puhuttua ruotsin kieltä ja rakentaa dialogia. Opintojaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottaman
suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

RUB17 Kestävä elämäntapa (2 op.)
Opintojakson tehtävänä on syventää oppimäärän pakollisten opintojakson teemojen käsittelyä
ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta
ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.
LUKIOKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
RUB18: Kohti ylioppilaskirjoituksia (1 op.)
Opintojakson tavoitteena on harjoitella kielen kaikkia osa-alueita ylioppilastutkintoon valmentaen.

A-oppimäärä ENGLANTI ENA (perusopetuksen luokilla 1-6 alkanut oppimäärä)
PAKOLLISET OPINNOT
ENA01-ENA02 Minun
kieliprofiilini
ja
englanti
globaalina
kielenä (4
op.)
Opintojakso yhdistää A-englannin kaksi ensimmäistä moduulia. Opintojaksolla laaditaan
henkilökohtainen kieliprofiili sekä asetetaan tavoitteet lukion kieltenopiskelulle suhteessa jatkuvaan
oppimiseen ja monikielisen maailman tarpeisiin. Aihepiireinä ovat nuorten elämä, opiskelu,
kielitietoisuus sekä englanti globaalina kielenä.
ENA3 Englannin
kieli
ja
kulttuuri
luovan
ilmaisun
välineenä (2 op.)
Opintojaksolla tarkastellaan kielten ja kulttuurien moninaisuutta sekä niitä arvoja ja merkityksiä, jotka
välittyvät kulttuurin kautta yksilölle ja yhteisölle. Tutkitaan eri taiteenlajien vaikuttavuutta ja
syvennetään monilukutaitoa. Opiskelijaa ohjataan tutustumaan kohdekieliseen kaunokirjallisuuteen
sekä laatimaan omia luovan ilmaisun tuotoksia.
ENA04 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op.)
Opintojaksolla kehitetään kriittistä tiedonhankintataitoa sekä tarkastellaan aktiivisen toimijuuden
rakentumista kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti monimuotoisessa maailmassa. Ajatteluja opiskelutaitoja syvennetään ja niitä sovelletaan omissa englanninkielisissä tuotoksissa.
Aihepiireinä mm. ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo, yksilön vastuut ja velvollisuudet sekä
sananvapaus.
ENA05 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op.)
Opintojaksolla tutustutaan tieteellisten tekstien englantiin ja syvennetään tiedonhankintataitoja
erityisesti lähdekritiikin osalta. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita varsinkin teknologian ja
digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian
kielenä.
ENA06 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op.)
Opintojaksolla täydennetään opiskelijan kieliprofiilia sekä syvennetään käsitystä kielitaidosta
työelämätaitona
ja
sosiaalisena
pääomana.
Pohditaan
jatkoopintoja, urasuunnitelmia ja mahdollista
työskentelyä
kansainvälisessä
ympäristössä sekä laaditaan esimerkiksi englanninkielinen CV ja videoprofiili.
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
ENA07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op.)
Opintojakso valmistaa opiskelijaa maailmankansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa osallistua
globaaleista ympäristökysymyksistä käytäviin keskusteluihin. Lähtökohtana on opiskelijan oma
elinpiiri, mutta tutustutaan myös kansainvälisten organisaatioiden tapoihin käsitellä kestävään
elämäntapaan ja keskinäisiin sopimuksiin liittyviä kysymyksiä.
ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op.)

Opintojakso harjaannuttaa kansainväliseen toimijuuteen tarvittavaa monipuolista suullista kielitaitoa
sekä tarjoaa opiskelijalle jatkuvan oppimisen välineitä oman suullisen kielitaidon
kehittämiseksi. Vahvistetaan myös neuvottelemisen taitoja sekä toisen arvostamista ja kohteliasta
huomioon ottamista. Opintojakson lopuksi tehdään Opetushallituksen laatima suullinen koe, josta
annetaan erillinen suullisen kielitaidon todistus.
LUKIOKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
ENA09 Abien kertausjakso (1 op.)
Opintojaksolla valmistaudutaan A-englannin ylioppilaskokeeseen kertaamalla pakollisten ja
valtakunnallisten syventävien moduulien keskeisiä sisältöjä. Kerrataan teemasanastoja ja tehdään
luetun ja kuullun ymmärtämistä kehittäviä tehtäviä. Hiotaan eri tehtävätyyppien vastaustekniikkaa
sekä harjoitellaan vaihtelevia tekstilajeja edustavien kirjoitelmien laatimista.

MAY01 Luvut ja yhtälöt (2 op.)
Jaksolla kerrataan prosenttilaskennan perusteet, syvennetään murtolukujen laskutoimitusten
osaamista ja funktion käsitteen ymmärtämistä.
MAA PITKÄ MATEMATIIKKA
Suoritusjärjestys: Pakolliset MAA02, MAA03, MAA04, MAA05, MAA06, MAA07, MAA08, MAA09.
Syventävä MAA10 ja MAA11 suoritetaan aikaisintaan 2. vuonna, MAA12 kolmantena vuonna.
Opintojakson MAA12 voi suorittaa vasta opintojakson MAA8 jälkeen. Kertausjakso MAA13
suoritetaan juuri ennen ylioppilaskirjoituksia.
PAKOLLISET OPINNOT
MAA02 Funktiot ja yhtälöt 1 –opintojaksolla (3 op.) tutustutaan polynomi- ja rationaalifunktioiden
sekä juurifunktioiden ominaisuuksiin ja niiden käyttöön ilmiöiden kuvaamisessa ja
ongelmanratkaisussa.
MAA03 Geometria -opintojaksolla (2 op.) opitaan hahmottamaan tilaa ja muotoa koskevaa tietoa
kaksi- sekä kolmiulotteisissa tilanteissa. Lasketaan pinta-aloja, piirejä, kulmia, pituuksia ja
tilavuuksia
MAA04 Analyyttinen geometria ja vektorit -opintojaksolla (3 op.) perehdytään geometriaan
tasokoordinaatistossa. Käsitellään moduulin keskeiset sisällöt analyyttisen geometrian ja
vektorilaskennan keinoin.
MAA05 Funktiot ja yhtälöt 2-opintojaksolla (2 op.) tutustutaan ilmiöiden matemaattiseen
mallintamiseen sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden avulla.
MAA06 Derivaatta (3 op.) Tutustutaan derivaattaan funktion muutosnopeuden mittana, pohditaan
funktion kulun ja sen derivaatan välistä yhteyttä. Käytetään derivaattaa funktioiden pienimmän ja
suurimman arvon määrittämiseen.
MAA07 Integraalilaskenta (2 op.) Opitaan integraalifunktion ja määrätyn integraalin käsitteet.
Käsitellään määrätyn integraalin yhteys pinta-alaan. Opitaan määrittämään pinta-aloja ja tilavuuksia
integraalin avulla.
MAA08 Tilastot ja todennäköisyys -opintojaksolla (2 op.) käsitellään diskreetti jakauma ja jakauman
tunnusluvut.
Perehdytään
todennäköisyyden
käsitteeseen
ja
laskusääntöihin.

MAA09 Talousmatematiikka (1 op.) Sovelletaan lukujonoja sijoituksiin ja luonnonvarojen
riittävyyslaskelmiin. Käsitellään korkolaskut ja eri lainamuodot.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
MAA10 3D-geometria (2 op.) Syvennetään vektorilaskennan tuntemusta ja laajennetaan vektorit
kolmiulotteiseen koordinaatistoon. Vahvistetaan avaruusgeometrian osaamista ääriarvosovellusten
yhteydessä.
MAA11 Algoritmit ja lukuteoria (2 op.) Perehdytään algoritmeihin, logiikkaan ja lukuteoriaan.
MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma (2 op.) Täydennetään ymmärrystä analyysin peruskäsitteistä,
integraalilaskennasta ja funktioiden ominaisuuksista. Käsitellään käänteisfunktioita ja
todennäköisyysjakaumaan.
LUKIOKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
MAA13 Pitkän matematiikan kertausjakso (2 op.) Kerrataan pitkän matematiikan opintojaksojen
keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten.

Suoritusjärjestys: Pakolliset opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä, paitsi
että MAB02 ja MAB03 suoritetaan yleensä käänteisessä järjestyksessä.
Valtakunnallisista syventävistä opinnoista MAB07 edellyttää MAB06:n suoritusta, MAB08 edellyttää
MAB04:n suoritusta sekä MAB09 edellyttää MAB05:n suoritusta. Kertaava opintojakso MAB10
suoritetaan lukion viimeisenä opintojaksona ennen ylioppilaskirjoituksia.
PAKOLLISET OPINNOT
MAB03 Geometria (2 op.) Opintojakson aikana kerrataan peruskoulun geometriaa, sekä opitaan
uusia loogisia päättelyketjuja erilaisten muotojen välillä.
MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt (2 op.) Kerrataan polynomilaskentaa ja ensimmäisen asteen yhtälön
ratkaisemista. Uutena asiana tulee toisen asteen funktion käsitteleminen ja toisen asteen yhtälön
ratkaiseminen.
MAB04 Matemaattisia malleja (2 op.) Tärkeintä on oppia lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin ero
ja löytää arkielämästä esimerkkejä joissa näitä malleja voi soveltaa.
MAB05 Tilastot ja todennäköisyys (2 op.) Opitaan käsittelemään erilaisia tilastoja ja tulkitsemaan
niitä
erilaisilla
havaintoluvuilla.
Todennäköisyyslaskennasta
opitaan
tärkeimmät
todennäköisyyslaskennan laskusäännöt.
MAB06+MAB07 Talousmatematiikka (2 op.) Talousmatematiikka
prosenttilaskentaa ja opitaan tulkitsemaan erilaisia indeksejä.

-opintojaksolla

kerrataan

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
MAB08 Matemaattinen analyysi (2 op.) Syvennetään funktioiden ymmärrystä, opitaan
muodostamaan funktioita erilaisista tilanteista ja löytämään funktion minimi- ja maksimiarvot.
MAB09 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (2 op.) Syvennetään tilastojen ja todennäköisyyksien
ymmärrystä. Opitaan käsittelemään erilaisia diskreettejä (binomijakauma) ja jatkuvia jakaumia
(normaalijakauma). Opitaan tilastollisen päättelyn perusperiaatteet.
LUKIOKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT

MAB10 Lyhyen matematiikan kertausjakso (2 op.) Kerrataan lyhyen matematiikan opintojaksojen
keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten.

PAKOLLISET OPINNOT
BI01 Elämä ja evoluutio (2 op.) Opintojaksossa tutustutaan biologisiin tutkimusmenetelmiin ja
elämän edellytyksiin. Lisäksi perehdytään lisääntymisen eri muotoihin, muunteluun, valintaan ja
lajiutumiseen sekä selvitetään eliöiden evoluutiota ja evoluution tutkimusmenetelmiä.
Opintojaksossa tarkastellaan myös eliöiden luokittelun periaatteita ja eliökunnan sukupuuta.
BI02-BI03 Ekologian perusteet ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (2 op.) Opintojaksossa
perehdytään ekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan, populaatioiden ominaisuuksiin sekä lajien
välisiin suhteisiin. Lisäksi tutkitaan aineiden kiertoa ja energian virtausta ekosysteemissä sekä
tarkastellaan luonnon monimuotoisuutta, siihen vaikuttavia tekijöitä ja sen merkitystä myös ihmiselle.
Opintojaksossa perehdytään myös paikallisiin ja globaaleihin ympäristöongelmiin ja niiden
ratkaisukeinoihin. Lisäksi tarkastellaan ekosysteemipalvelujen ja kestävän elämäntavan merkitystä.
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
BI04 Solu ja perinnöllisyys (2 op.) Opintojaksossa tarkastellaan solun rakennetta ja solun erilaisia
toimintoja, kuten fotosynteesiä, soluhengitystä ja proteiinisynteesiä. Lisäksi perehdytään geenien
rakenteeseen ja ilmenemiseen sekä solujen lisääntymiseen. Tutustutaan myös erityyppisiin
mutaatioihin ja niiden vaikutuksiin, perinnöllisyyden perusteisiin ja ominaisuuksien erityyppisiin
periytymismekanismeihin.
BI05 Ihmisen biologia (2 op.) Opintojaksossa tutustutaan ruuansulatukseen, verenkiertoon,
eritystoimintaan ja hengitykseen liittyviin rakenteisiin ja toimintoihin. Perehdytään myös tuki- ja
liikuntaelimistön toimintaan, hermostolliseen ja hormonaaliseen säätelyyn sekä aisteihin. Lisäksi
tarkastellaan lisääntymisbiologiaa, elimistön puolustusmekanismeja ja solujen erilaistumista.
BI06 Biotekniikka ja sen sovellukset (2 op.) Opintojaksossa tarkastellaan mikrobien rakennetta,
toimintaa ja merkitystä luonnossa ja ihmisen taloudessa. Perehdytään geenitekniikan menetelmiin
sekä bioteknologian sovelluksiin lääketieteessä, ympäristönsuojelussa, ravinnontuotannossa ja
teollisuudessa sekä tutustutaan perinteisen sekä geenitekniikkaan perustuvan kasvi- ja
eläinjalostuksen mahdollisuuksiin.
LUKIOKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
BI07 Biologian kertaus (1 op). Opintojaksossa kerrataan biologian valtakunnallisten opintojaksojen
1–6 aihekokonaisuuksia ja harjoitellaan vastaamista tehtävätyyppeihin, joita ylioppilaskirjoituksissa
esiintyy. Pyritään aineen hallinnan ja kokonaisuuksien hahmottamisen vahvistamiseen sekä
vastaustekniikan parantamiseen.

PAKOLLISET OPINNOT
GE01 Maailma muutoksessa (2 op.) Opintojaksossa tutustutaan ympäristön maantieteelliseen
tarkasteluun ja perehdytään erilaisiin ympäristön muutoksiin (esimerkiksi ilmastonmuutos, kuivuus,
myrskyt ja tulvat) sekä niiden ratkaisukeinoihin. Lisäksi tarkastellaan ihmiskunnan riskejä ja
esimerkiksi väestönkasvun, pakolaisuuden, nälkäongelman ja hyvinvoinnin epätasaisen
jakautumisen seurauksia. Opintojaksossa seurataan myös aiheisiin liittyvää ajankohtaista
uutisointia.
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT

GE02 Sininen planeetta (2 op.) Opintojaksossa perehdytään luonnonmaantieteellisiin kysymyksiin
ja tutkimusmenetelmiin sekä tutustutaan maan planetaarisuudesta aiheutuviin ilmiöihin, vesi- ja
ilmakehän rakenteeseen ja toimintaan sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeisin. Lisäksi
tarkastellaan kivikehän rakennetta sekä sisä- ja ulkosyntyisiä tapahtumia maanpinnan muokkaajina
ja riskeinä.
GE03 Yhteinen maailma (2 op.) Opintojaksossa perehdytään ihmismaantieteellisiin kysymyksiin ja
tutkimusmenetelmiin. Tarkastellaan esimerkiksi väestörakennetta, asutusta ja kulttuurien
moninaisuutta ja tutustutaan kaupungistumiseen ja kaupunkien rakennepiirteisiin sekä erilaisiin
tuotantomuotoihin. Lisäksi perehdytään erilaisiin liikennemuotoihin, innovaatioiden leviämiseen sekä
globalisaatioon.
GE04 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (2 op.) Opintojaksossa tutustutaan geomedian käyttöön
maantieteellisissä tutkimuksissa, arjessa ja kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi perehdytään
aluesuunnitteluun sekä osallistuvan suunnittelun periaatteisiin. Opintojaksossa laaditaan
maantieteellinen tutkielma tai osallistutaan esimerkiksi vaikuttamisprojektiin joko yksilö- tai
ryhmätyönä opiskelijan valinnan mukaan.
LUKIOKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
GE05 Maantieteen kertaus (1 op). Opintojaksossa kerrataan maantieteen valtakunnallisten
opintojaksojen 1–4 aihekokonaisuuksia ja harjoitellaan vastaamista ylioppilaskirjoituksissa
esiintyviin tehtävätyyppeihin sekä taulukoiden, piirrosten ja diagrammien laadintaa ja tulkintaa.
Tavoitteena on aineen hallinnan ja kokonaisuuksien hahmottamisen vahvistaminen sekä
vastaustekniikan parantaminen.

PAKOLLISET OPINNOT

FY01-FY02 Fysiikka osana yhteiskuntaa (2 op.) Tutustutaan
luonnontieteenä, energiaan käsitteenä sekä energiantuotantotapoihin.

fysiikkaan

kokeellisena

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
FY03 Energia ja lämpö (2 op.) Tutkitaan aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodonmuutoksiin
liittyviä ilmiöitä. Laajennetaan matemaattisen mallintamisen taitoja.
FY04 Voima ja liike (2 op.) Tutkitaan voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Harjoitellaan
mittausaineiston analysoinnin taitoja. Hyödynnetään vektorilaskentaa voimien yhteydessä.
FY05 Jaksollinen liike ja aallot (2 op.) Perehdytään ympyräliikkeeseen ja värähtely- ja aaltoliikkeen
perusteisiin. Harjoitellaan sinifunktion ja logaritmiyhtälön käyttöä fysiikan ilmiöissä.
FY06 Sähkö (2 op.) Perehdytään tasavirtapiireihin, kondensaattoriin ja sähkökenttään. Tutkitaan
kokeellisesti sähköopin ilmiöitä. Laaditaan kytkentäkaavioita sähköisesti.
FY07 Sähkömagnetismi ja valo (2 op.) Perehdytään sähkömagnetismiin, induktioilmiöihin ja valoon
sähkömagneettisena ilmiönä.
FY08 Aine, säteily ja kvantittuminen (2 op.) Perehdytään ionisoivaan säteilyyn ja kvanttifysiikkaan.
LUKIOKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
FY09 Fysiikan kertausjakso (2op.) Kerrataan fysiikan opintojaksojen keskeisiä sisältöjä ja
harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten.

PAKOLLISET OPINNOT
KE01-KE02 Kemian perusteet (2 op.) Opintojakson aikana on tarkoitus tutustua kemian
merkitykseen ja erilaisiin kemiallisen analyysin keinoihin. Tärkeimpiä aihealueita ovat atomimalli ja
ainemäärän käsite.
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
KE03 Molekyylit ja mallit (2 op.) Opintojakson aikana on tarkoitus hahmottaa hiiliyhdisteisen
perusominaisuudet ja oppia mallintamaan hiiliyhdisteiden rakenteita.
KE04 Kemiallinen reaktio (2 op.) Opintojaksolla opitaan käsittelemään erilaisia reaktiotyyppejä ja
yhdistämään näitä arkielämän ilmiöihin.
KE05 Kemiallinen energia ja kiertotalous (2 op.) Tarkoituksena on ymmärtää kemiallisen
sähköenergian hyödyntäminen ja hapetus- pelkistysreaktioiden merkitys
KE06 Kemiallinen tasapaino (2 op.) Opintojakson tarkoituksena on erilaisten tasapainolaskujen
laskeminen, pH-laskut, puskuriliuoksen käsite.

PAKOLLISET OPINNOT
FI01/PS01 Mieli, ajattelu ja toiminta (4 op.) Opintojaksolla saadaan perusteellinen johdatus kahteen
uuteen lukioaineeseen. Näin luodaan ymmärrystä itsestä oppijana ja psyykkisenä toimijana,

saadaan työkaluja taitavan ja kriittisen ajattelun kehittämiseen sekä innostutaan teoreettisen
filosofian klassisista aiheista.
FI02 Etiikka ja elämänfilosofia (2 op.) Opintojaksolla perehdytään arvoteoriaan, normatiivisen etiikan
ratkaisuihin sekä elämänfilosofiaan antiikista eksistentialismiin. Näin syntyy kuva sellaisesta omasta
hyvästä elämästä, joka edellyttää toisen hyvän huomioon ottamista.
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
FI03 Yhteiskuntafilosofia (2 op.) Opintojaksolla tarkastellaan laajasti ja ajankohtaisesti yhteiskunnan
eri puolia: yhteiskuntajärjestystä, valtaa, vapauksia, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, oikeuksia,
poliittisia ihanteita sekä hyvinvointia ja taloutta eroineen. Pohditaan muun muassa, mistä näissä
asioissa on kyse ja miten ne voidaan oikeuttaa.
FI04 Totuus (2 op.) Opintojaksolla syvennytään filosofisiin teorioihin tiedosta, totuudesta, kielestä,
todellisuuden luonteesta ja tieteestä, opitaan arvioimaan tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja
selittämisen luonnetta sekä muodostetaan kokonaiskuva olio-, olemis- ja tietämiskysymysten
filosofianhistoriallisesta kehityksestä.
LUKIOKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT

FI05 Filosofian abikurssi (1–2 op.)
Jaksolla kerrataan ja syvennetään filosofian pakollisten ja valinnaisten kurssien tietoja ja
taitoja, harjoitellaan filosofisen esseen kirjoittamista, tutustutaan ajankohtaiseen filosofiseen
keskusteluun ja valmistaudutaan reaalikokeeseen.

PAKOLLISET OPINNOT
PS01/FI01 Mieli, ajattelu ja toiminta (2 op.) Opintojaksolla saadaan perusteellinen johdatus kahteen
uuteen lukioaineeseen. Näin luodaan ymmärrystä itsestä oppijana ja psyykkisenä toimijana,
saadaan työkaluja taitavan ja kriittisen ajattelun kehittämiseen sekä innostutaan teoreettisen
filosofian klassisista aiheista.
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
PS02 Kehittyvä ihminen (2 op.) Opintojaksolla tarkastellaan elämänvaiheita ja -kulkua, erityisesti
lapsuutta, nuoruutta ja aikuisuuteen siirtymistä, painottaen kehityksen yksilöllisyyttä ja jatkuvuutta.
Etsitään niitä yksilöllisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä, jotka identiteettiä muokkaavat.
Tutustutaan sellaisiin tutkimusmenetelmiin, joilla saadaan kehityspsykologista tietoa.
PS03 Tietoa käsittelevä ihminen (2 op.) Opintojaksolla tutustutaan kognitiivisista perustoiminnoista
havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin. Näiden sisältöjen pohjalta kehitellään kokeellista
tutkimusta ja tapaustutkimusta esitteleviä tutkimussuunnitelmia. Korkean tason kognitiivisista
toiminnoista tutustutaan päätöksentekoon, ongelmanratkaisuun, asiantuntijuuteen ja kieleen.
Aivojen ja hermoston toimintaa opiskellaan näissä asiayhteyksissä.
PS04 Tunteet ja mielenterveys (2 op.) Opintojaksolla laajennetaan ymmärrystä emootioista ja
psyykkisestä hyvinvoinnista. Jaksolla tarkastellaan mielenterveyden häiriöiden biologisia ja
psykososiaalisia hoitoja sekä erilaisia psykoterapian toteutustapoja. Opiskelija syventyy
perusteellisesti yhteen emootioon ja mielenterveyshäiriöön.
PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2 op.) Opintojakso jakaantuu persoonallisuus- ja
sosiaalipsykologian osuuteen. Persoonallisuutta tarkastellaan kokonaisuutena ottamalla huomioon
perimä ja ympäristö, temperamentti, piirteet, sisäiset mallit ja persoonallisuuden moniulotteisuus.

Psykologisen tutkimuksen osalta keskitytään yksilöllisten erojen tutkimiseen, arviointi- ja
tiedonkeruumenetelmiin.
Sosiaalipsykologian
tutkimusperinteestä
opitaan,
miten
vuorovaikutustilanteissa toiset ihmiset vaikuttavat yksilön ajatteluun, tunteisiin ja toimintaan. Jaksolla
puretaan sosiaalipsykologian klassiset kokeet.
LUKIOKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
PS06
Psykologian kertausjakso (1
op.) Jaksolla kytketään
yhteen
kaikkien
aiempien
psykologian jaksojen sisältöjä ja luodaan kokonaiskuva ihmisen toiminnasta. Erityisesti harjoitellaan
ylioppilastehtäviin vastaamista, perehdytään menetelmäoppiin ja seurataan ajankohtaista
psykologista keskustelua.

PAKOLLISET OPINNOT
HI01 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op.) Opintojakson aikana tarkastellaan yksilön, yhteiskunnan
ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä.
Näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin
tarkastelussa. Opintojaksolla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin
muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Samalla
harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä, lähdekritiikkiä ja tulkintaa.
HI02 Kansainväliset suhteet (2 op.) Opintojaksolla tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä
ilmiöitä, valtasuhteiden muutoksia ja niiden taustoja 1800-luvun lopulta nykypäivään. Moduulissa
analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisista taloudellisista ja ideologista näkökulmista.
Keskeisiä teemoja ovat vastakkainasettelun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja
turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Moduulissa syvennetään
tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhteisiin
liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.
HI03 Itsenäisen Suomen historia (2 op.) Opintojakson tarkoituksena on analysoida Suomen historian
keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan lopulta nykyaikaan.
Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen,
muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta demokraattiseen kansalaisyhteiskuntaan
sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Moduulissa perehdytään Suomen historian
erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön. Lisäksi syvennetään
ymmärrystä historiallisesta empatiasta.
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
HI04 Eurooppalainen ihminen (2 op.) Opintojakso tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden
ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä
antiikista nykypäivään. Moduulissa perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman
aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja
yhteiskunnan suhde sekä sukupuoli ja arkielämä.
HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2 op.) Opintojakso tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren
alueen historiaa esihistoriasta autonomian ajalle asti. Moduulissa perehdytään yhteiskunnan,
talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan
ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Moduulissa syvennytään
erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.
HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat (2 op.) Moduulissa perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja
kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri
kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Opitaan ymmärtämään

kulttuuri kokonaisvaltaisen käsitteenä. Moduulissa tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan
ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.
LUKIOKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
HI07 Historian kertausjakso (1–2 op.) Opintojaksolla kerrataan historian opintojaksojen
aihekokonaisuuksia ja harjoitellaan vastaamista erilaisiin ylioppilaskirjoituksissa esiintyviin
tehtävätyyppeihin. Tavoitteena on aineen hallinnan ja kokonaisuuksien hahmottamisen
vahvistaminen sekä vastaustekniikan parantaminen.

PAKOLLISET OPINNOT
YH01 Suomalainen yhteiskunta (2 op.) Opintojakso perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin
järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Opintojakso keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin
valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä
näkökulmia ovat demokratia, ihmisoikeudet, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja
vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.
YH02 Taloustieto (2 op.) Opintojakso johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja
ajankohtaista talouspoliittista keskustelua taloustieteen näkökulmasta. Opintojaksolla käsitellään
mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kotitalouksien, yritysten ja julkisen talouden näkökulmista.
Opintojaksolla perehdytään myös talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen
merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön
suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.
YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma –opintojakso (2 op.) perehdyttää Euroopan
taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen sekä Suomen ja Euroopan asemaan globalisoituvassa
maailmassa. Opintojaksolla seurataan ajankohtaisia maailman tapahtumia käyttäen monipuolisia

tietolähteitä. Opiskelijaa kannustetaan osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä
koskevaan keskusteluun ja toimimaan globaalikansalaisena. Opintojakson toteuttamisessa
painotetaan tutkivaa oppimista.
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
YH04 Lakitieto (2 op.) Opintojaksolla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön
perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä
paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. Painopiste on yksilön kannalta
keskeisissä oikeudellisissa näkökulmissa.
LUKIOKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
YH05
Yhteiskuntaopin
kertausjakso
(1-2 op.)
Opintojaksolla
kerrataan yhteiskuntaopin opintojaksojen aihekokonaisuuksia ja harjoitellaan vastaamista erilaisiin
ylioppilaskirjoituksissa esiintyviin tehtävätyyppeihin. Tavoitteena on aineen hallinnan ja
kokonaisuuksien hahmottamisen vahvistaminen sekä vastaustekniikan parantaminen.

PAKOLLISET OPINNOT
UE01 Uskonto ilmiönä — juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2 op.) Opintojaksolla
tarkastellaan uskontoa kulttuurisena ilmiönä ja tutustutaan uskontojen tieteelliseen tutkimukseen.
Moduuli 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.
UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko (2 op.) Opintojaksolla 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. Opintojaksolla käydään läpi
myös ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja.
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2 op.) Opintojakso 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 uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa.
Opintojaksolla tutustutaan lisäksi luonnonuskontojen levinneisyyteen ja keskeisiin piirteisiin sekä
uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin.
UE04 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2 op.) Opintojaksolla tutustutaan uskonnon ja
yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa. Tarkastellaan Suomen uskontotilannetta,
suomalaisten uskonnollisuutta ja sekularisaatiota, sekä uskontojen ja katsomusten välinen dialogia
tämän päivän Suomessa. Opintojaksolla 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. Lisäksi katsotaan miten uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton
tapakulttuuri näkyvät Suomessa.
UE05 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (2 op.) Opintojaksolla tarkastellaan uskonnon
tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla. Perehdytään uskontotieteen,
teologian, taiteentutkimuksen, kulttuurintutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden ajankohtaiseen
uskontoilmiötä koskevaan tutkimukseen. Opintojaksolla käydään myös läpi uskonnon, taiteen ja
populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutusta. Tutustutaan uskonnolliseen symboliikkaan ja
siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja. Lisäksi
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UE06 Uskonto, tiede ja media (2 op.) Opintojaksolla 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. Tavoitteena on oppia arvioimaan kriittisesti uskontoon
liittyvää informaatiota ja sen lähteitä. Opintojakson aikana tuotetaan uskontoon liittyvää
mediasisältöä tai laaditaan media-analyysi.
LUKIOKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
UE07 Uskonnon kertausjakso (1-2 op.) Opintojaksolla kerrataan uskonnon opintojaksojen keskeisiä
aihekokonaisuuksia ja harjoitellaan vastaamista erilaisiin ylioppilaskirjoituksissa esiintyviin
tehtävätyyppeihin. Tavoitteena on aineen hallinnan ja kokonaisuuksien hahmottamisen
vahvistaminen sekä vastaustekniikan parantaminen.

PAKOLLISET OPINNOT
ET01 Minä ja hyvä elämä (2 op.)
Opintojaksolla perehdytään maailmankatsomuksellisiin käsitteisiin, ihmiskäsityksiin ja -ihanteisiin
sekä hyvän elämän tekijöihin ja malleihin painottaen erityisesti yksilön vaikutusmahdollisuuksia.
Ihmisen identiteetti ja sen mukaiset elämänkulun peruskysymykset ovat jakson avainteemoja.
ET02 Minä ja yhteiskunta (2 op.)
Opintojaksolla harjaannutetaan kriittistä ajattelua erilaisten informaation, viihteen, vakaumusten ja
vallan muotojen äärellä. Aktiivisen kansalaisuuden tiedolliset perusteet vahvistuvat, kun tutustutaan
yhteisöjen ja yhteiskuntien erityispiirteisiin. Laajimmillaan perspektiivi on globaali käsittäen
ihmisarvon ja -oikeudet loukkauksineen sekä kestävän tulevaisuuden tavoitteen.
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
ET03 Kulttuurit (2 op.)
Opintojaksolla opiskellaan kulttuuriteoriaa ja -kritiikkiä, kulttuurintutkimuksen perusteita,
kulttuuriperintöä ja suomalaisuuden rakentumista. Yhdenvertaisuuden historiallisesta tarkastelusta
päädytään tutkimaan vastuullisen sananvapauden ja syrjivän kielenkäytön rajaa. Tähtäimessä ovat
toimintaedellytykset onnistuneelle kulttuuriselle vuorovaikutukselle.
ET04 Katsomukset (2 op.)
Opintojaksolla otetaan haltuun katsomuksellinen käsitteistö ja katsomusten historiallinen
muotoutuminen. Erityisesti huomioidaan suuret poliittiset maailmankatsomukset ja niiden
ilmenemismuodot ihmisten elämäntavassa. Lopulta opiskelija oppii tunnistamaan omankin
elämänkatsomuksensa satunnaisena, tietyn ympäristön ja historian muovaamana.
ET05 Uskonnot ja uskonnottomuus (2 op.)
Opintojaksolla syvennytään uskontojen, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tieteelliseen
tutkimukseen. Tarkentuneilla käsitteillä opiskelija oppii pohtimaan uskontoja ja uskonnottomuutta
koskevia kysymyksiä sekä muodostamaan niihin oman perustellun kantansa. Jaksolla perehdytään
paitsi maailmanuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin, myös uskontokritiikkiin ja sekulaarin
humanismin historiaan.
ET06 Tulevaisuus (2 op.)
Opintojaksolla arvioidaan erilaisia tieteellisiä ja fiktiivisiä tulevaisuudenkuvia. Historian tarkastelun
kautta otetaan haltuun ne käänteet, jotka ovat luoneet ihmiskunnan tavan elää. Nykyajasta

analysoidaan niitä signaaleja, jotka puolestaan ovat omiaan vaikuttamaan tapaamme käsittää
ihmisyys. Erityisesti jaksolla käsitellään suhtautumistapoja teknologiaan ja sen mahdollisuuksia
tulevaisuudessa.
LUKIOKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
ET07 Elämänkatsomustiedon kertausjakso
Jaksolla kerrataan elämänkatsomustiedon aiempia aihekokonaisuuksia ja harjoitellaan vastaamista
tehtävätyyppeihin, joita ylioppilaskirjoituksissa esiintyy. Tavoitteena on aineen hallinnan ja
kokonaisuuksien hahmottamisen vahvistaminen sekä vastaustekniikan parantaminen.

PAKOLLISET OPINNOT
TE01 Terveys voimavarana (2 op.) Opintojaksossa tarkastellaan terveyteen ja toimintakykyyn
vaikuttavia tekijöitä (mm. ravitsemus, lepo ja liikunta). Lisäksi käydään läpi seksuaaliterveyttä ja oikeuksia sekä mielenterveyteen vaikuttavia asioita. Opintojaksossa perehdytään myös keskeisiin
sosiaalipsykologisiin terveyttä ja elintapoja selittäviin malleihin sekä tarkastellaan erilaisia
terveyskulttuurisia ilmiöitä.
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
TE02 Terveys ja ympäristö (2 op.) Opintojaksossa perehdytään erilaisten ympäristöjen
terveellisyyteen ja turvallisuuteen, kestävään kehitykseen sekä työhyvinvointiin. Lisäksi
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon hankintaa ja luotettavuutta sekä terveysviestinnän muotoja
ja vaikutustapoja. Opintojaksossa selvitellään myös erilaisia riippuvuuksia ja riippuvuuteen
vaikuttavia tekijöitä.
TE03 Terveys ja yhteiskunta (2 op.) Opintojaksossa perehdytään terveyden ja sairauden historiaan,
terveydenhuollon käytäntöihin, terveyspalvelujen tarjontaan, tulevaisuuden haasteisiin sekä
terveyden eriarvoisuuteen. Lisäksi selvitellään keskeisiä tarttumattomia ja tarttuvia tauteja sekä itseja omahoitoa. Opintojaksossa tarkastellaan myös erilaisia eettisiä kysymyksiä, kuten aborttia,
geeniteknologiaa ja eutanasiaa sekä terveydenhuollon priorisointia ja potilaan oikeuksia.
LUKIOKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT
TE04 Terveystiedon kertaus (1 op). Opintojaksossa kerrataan terveystiedon valtakunnallisten
opintojaksojen 1–3 aihekokonaisuuksia ja harjoitellaan vastaamista tehtävätyyppeihin, joita
ylioppilaskirjoituksissa esiintyy. Tavoitteena on aineen hallinnan ja kokonaisuuksien hahmottamisen
vahvistaminen sekä vastaustekniikan parantaminen.

PAKOLLISET OPINNOT
LI01 Oppiva liikkuja (2 op.) Opintojaksolla harjoitellaan liikuntataitoja erilaisissa ympäristöissä
syventäen perusopetuksen tuomaa liikuntaosaamista. Jaksolla tärkeää on ryhmän yhteinen
liikkuminen.
LI02 Aktiivinen elämä (2 op.) Opintojaksolla kehitetään monipuolisesti liikkuen voimaa, nopeutta,
kestävyyttä, liikkuvuutta ja ergonomiaa. Lisäksi hankitaan kokemuksia erilaisista
liikuntamahdollisuuksista ja etsitään itselle mieluisia tapoja olla fyysisesti aktiivinen.
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
LI03 Uudet mahdollisuudet (2 op.) Opintojaksolla ylläpidetään ja kehitetään liikuntataitoja ja fyysisiä
ominaisuuksia sekä tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin.

LI04 Yhdessä liikkuen (2 op.) Opintojaksolla harjoitetaan ryhmäliikuntaa, luontoliikuntaa ja
työskennellään projektiluonteisesti yhteisten liikunnallisten päämäärien eteen.
LI05 Virkistystä liikunnasta (2 op.) Opintojaksolla haetaan virkistystä ja psyykkistä hyvinvointia
lisäävää liikuntaa. Koetellaan erityyppisiä liikuntamuotoja, arvioidaan saavuttuja vaikutuksia ja
yksilöllistä vaihtelua, huolletaan kehoa ja rentoudutaan.
LI06 Perinteiden jakso
Perinteiden jaksolla tanssitaan perinteiset Wanhojen tanssit. Opiskelija tutustuu tanssin historiaan
ja eri vuosisatojen ja -kymmenien tansseihin. Osa tansseista on ryhmätansseja, joita tanssitaan piirija/tai ketjutansseina, osa paritansseja. Opintojakso huipentuu Wanhojen tanssi -päivään, jolloin
tanssit esitetään päivällä koulun oppilaille ja illalla omille läheisille.

PAKOLLISET OPINNOT
Valtioneuvoston asetuksen (810/2018) mukaisesti lukion taideaineita, musiikkia ja kuvataidetta, on
opiskeltava nuorten lukiokoulutuksessa kaksi tai neljä opintopistettä oppiainetta kohden ja yhteensä
vähintään kuusi opintopistettä. Turun Steiner-koulussa on kaikille pakollisia musiikin opintoja.
MU01 Intro – kaikki soimaan (2 op
Opintojaksolla
kehitetään
äänenkäyttöä ja
musisointitaitoja.
Opiskelijaa
rohkaistaan
jalostamaan musikaalisia ideoita ja ymmärtämään populäärimusiikin historiaa ja kulttuuria.
MU02 Syke – soiva ilmaisu (2op.)
Syvennytään musiikilliseen tekemiseen. Opiskelija kehittää yhteismusisointitaitojaan ja pyrkii
jalostamaan musikaalisia ideoitaan rohkeammin.
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
MU03 Genre – globaali uteliaisuus (2 op.)
Tutustutaan musiikin eri ilmenemismuotoihin ja genreihin ympärimaailmaa. Opiskelija ymmärtää
musiikin eri ilmenemismuotoja kuuntelun ja soittamisen kautta. Opiskelija ymmärtää musiikin
kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien välisiä kytköksiä.
MU04 Demo – luovasti yhdessä -opintojaksolla (2 op.)
Kehitetään
opiskelijan
luovaa
osaamista
musiikillisessa
ja taiteiden
välisessä
prosessissa. Syvennetään ymmärrystä musiikillisesta vuorovaikuttamisesta ja ymmärtää myös
musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin ja mediaan.

Valtioneuvoston asetuksen (810/2018) mukaisesti lukion taideaineita, musiikkia ja kuvataidetta, on
opiskeltava nuorten lukiokoulutuksessa kaksi tai neljä opintopistettä oppiainetta kohden ja yhteensä
vähintään kuusi opintopistettä. Turun Steiner-koulun lukiossa kuvataiteen opinnoissa opiskelija
pääsee pohtimaan omaa identiteettiään, lähiympäristöään, tutustuu taiteen kautta vaikuttamiseen
sekä tutkii globaalia ympäristöään.
PAKOLLISET OPINNOT
KU01 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2 op.) Opintojakson tavoitteena on virittää luovaa ajattelua.
Pohditaan omaa kuvamaailmaa ja taidekäsitystä. Suunnitellaan ja tehdään omasta aiheesta iso
omaperäinen maalaus. Valitaan vaihtoehtoisista aiheista yksi, jossa käytetään digitaalista
kuvankäsittelyä ja mielikuvitusta. Piirretään mallista. Käydään taidenäyttelyissä ja tulkitaan taidetta.
Koe.
KU02 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2 op.) Näkyvä ympäristö identiteetin rakentajana ja
kulttuuriperinnön uudistajana. Tutustutaan Turun rakennusperinteeseen ja eri aikakausien
arkkitehtuuriin. Omissa töissä tarkastellaan taiteen, luonnon, arkkitehtuurin, muotoilun,
tuotteistamisen, palveluiden ja mediaympäristöjen suhteita. Osittain vaihtoehtoisia tehtäviä.
Opintojakso sisältää tentin ja portfolioksi kootun itsearvioinnin töistä. Suoritusjärjestys KU1:n jälkeen.
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
KU03 Kuva viestii ja vaikuttaa (2 op.) Mainonta, propaganda, julisteet, käyttögrafiikka, sarjakuva,
valokuva, elokuva, videot, pelit jne. Median käsitteistöä, kuvatyyppejä ja kuvastoa, sekä tulkintaa.
Omia mediateoksia. Median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset. Suoritusjärjestys vapaa.
KU04 Taiteen monet maailmat (2 op.) Taiteen tehtävä eri aikoina ja erilaisissa kulttuureissa
lähtökohtana omille teoksille. Näyttelyt, museokäynnit ja opintomatkat. Taiteen maailmat identiteetin,
kulttuurien moninaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmista. Suoritusjärjestys vapaa.

PAKOLLISET OPINNOT
OP01 Minä opiskelijana (2 op.) Opintojaksolla 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 liittyviin
tietolähteisiin ja hakujärjestelmiin.
OP02 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (2 op.) Opintojaksolla päivitetään henkilökohtaista
opiskelusuunnitelmaa, ylioppilastutkintosuunnitelmaa sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelmaa.
Tutustutaan jatko-opintomahdollisuuksiin Suomessa ja ulkomailla. Käydään läpi toisen ja korkeaasteen
erilaisia
koulutusvaihtoehtoja
sekä
muuta
koulutustarjontaa.
Perehdytään
työelämätietouteen, muuttuvaan ja monimuotoiseen työelämään, yrittäjyyteen sekä työelämä- ja
työnhakutaitoihin. Lisäksi kiinnitetään huomiota oman hyvinvoinnin edistämiseen, oman talouden
hallintaan sekä opinto- ja asumistukijärjestelmään.

KUV1 GRAFIIKKA

Moduulissa perehdytään grafiikan perustekniikoihin ja niiden erityispiirteisiin erilaisten kuvien
tuottamisessa. Kokeillaan erilaisten värien ja vedostuspaperien suomia mahdollisuuksia,
harjoitellaan niin piirustuksellisen elementin kuin erilaisia pintoja luovien kaiverrusjälkien
käyttämistä.
KUV2 KIRJANSIDONTA
Moduulissa perehdytään kirjansidonnan perustekniikoihin.
KUV3 KUVANVEISTO JA KERAMIIKKA
Moduulissa käydään läpi erilaisia saventyöstötapoja ja perehdytään ihmiskasvojen anatomiaan ja
mittasuhteisiin sekä saadaan harjoitusta kolmiulotteisesta ilmaisusta.

KV1 ERIARVOISUUS MAAILMASSA
Opintojaksolla käsitellään maailman valtioiden taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta sekä siihen
johtaneita syitä. Tutkitaan ja verrataan sekä kehittyneiden että erilaisten kehittyvien maiden
luonnonoloja, kulttuuria, talouselämää ja hyvinvointia mm. erilaisten mittarien avulla.
Kehitystutkimuksen näkökulmasta tarkastellaan erilaisia historiallisia tekijöitä sekä luonnonvarojen
jakautumista ja hyödyntämistä, jotka ovat vaikuttaneet valtioiden eriarvoistumiseen. Lisäksi
tarkastellaan mm. siirtolaisuuden, globalisaation ja konfliktien vaikutusta valtioiden
kehittyneisyyteen ja tulevaisuuden näkymiin. Miksi maailma on jakautunut rikkaaseen pohjoiseen ja
köyhään etelään?

KV2 ARKKITEHTUURIN HISTORIA

Kurssilla perehdytään arkkitehtuurin historian tyylisuuntiin ja pohditaan rakennetun
ympäristön vaikutusta ja muotoja ennen ja nyt. Kurssiin kuuluu vieriluja arkkitehtonisissa
kohteissa.

KV3 KULTTUURIMATKA
Kulttuurimatkan tehtävänä on perehdyttää toisen maan historiaan, kulttuurin ja nykypäivään.
Opiskelija oppii arvostamaan ihmiskunnan taiteellisia ja arkkitehtonisia saavutuksia. Opiskelija
harjoittelee toiminnanohjaustaan harjoittelemalla tiedonhankintataitojaan ja suunnittelemalla
matkaa. Kulttuurimatkalla opiskelija pääsee kokemaan aiemmissa historian opinnoissa käsiteltyjä
arkkitehtonisia muotoja ja rakenteita elämyksellisesti käytännön kautta. Museokäyntien tehtävänä
on tutustuttaa opiskelija kuvataiteen merkkiteoksiin.

MUO1 PUUN TAIVUTUS JA KUVIOINTI
Moduulissa tutustutaan puun taivuttamisen höyryn avulla. Lämmin vesihöyry tekee puun solukosta
elastista ja sitä pystytään taivuttamaan haluttuun muotoon muotin avustuksella. Puun pintaa lisäksi
kuvioidaan erilaisia työkaluja kuten taltta ja kuviosaha apuna käyttäen. Moduulissa tehdään yksi
teos, joissa käytetään hyväksi näitä tekniikoita.
MUO2 TERÄKSEN KUUMAMUOKKAUS
Moduulissa tutustutaan metallin muokkaukseen lämmön avulla. Metallia kuumennetaan ahjossa ja
sitä muotoillaan alasimen päällä pajavasaralla hakkaamalla. Moduulissa tehdään yksi teos jonka
avulla opitaan monia työvaiheita ja tekniikoita.

MUO3 3D-SUUNNITTELU JA TULOSTUS
Moduulissa tutustutaan kolmiulotteiseen suunnitteluun, ja 3D tulostamiseen. Moduulissa
harjoitellaan käyttämään 3D suunnitteluohjelmaa, sekä 3D tulostinta. Tavoitteena on että oppilas
itse suunnittelee ja rakentaa teoksen johon hänen on mahdollista tulostaa itse suunnittelemiaan osia
3D tulostimella.

HYV1 TVT JA KIRJOITUSVIESTINTÄ
Tutustutaan tietokoneen peruskäyttöön sekä erilaisten ohjelmien käyttöön joita tarvitaan
lukioarjessa. Opintojakso valmentaa opiskelijaa lukio-opintoihin kuuluvien tekstien kirjoittamiseen ja
tekstien lukutaitoihin.
HYV2 LUKIOSTARTTI JA VÄRIT
Moduulissa perehdytään väreihin mahdollisimman laaja-alaisesti. Tutustutaan toisaalta värioppiin ja
toisaalta tutkitaan värien elämyksellisiä laatuja. Missä kaikkialla värit ilmenevät luonnossa ja
ympäristössä, mitä ne toisaalta merkitsevät kokemuksellisesti meille. Tehdään tehtäviä monella eri
tekniikalla ja materiaalilla. Tutustutaan mm. pastellimaalaustekniikkaan, akryyli- ja
akvarellimaalaustekniikkaan sekä paperileikkaustöihin
HYV3 HYVINVOINTI MUSIIKISTA
Moduulissa perehdytään eri tapoihin, miten musiikkia voi käyttää hyvinvoinnin tukena.

ILM1 SANATAIDE
Opintojaksolla opiskelijan käsitys sanataiteesta ja kirjallisesta ilmaisusta laajenee. Opiskelijan
itsetuntemus lisääntyy ja hän rohkaistuu ilmaisemaan itseään monipuolisemmin.
ILM2 TUTKIMUSMATKA TAIDEMUSIIKKIIN
Opintojaksolla tutustutaan länsimaisen taidemusiikin aika- ja tyylikausiin antiikin ajoista tähän
päivään saakka. Kuuntelu- ja musisointiesimerkkien kautta saadaan tietoa musiikin kehityksestä ja
tärkeimmistä säveltäjistä sekä heidän teoksistaan. Konserttikäynti on osa kurssisuoritusta.
Mahdollisuuksien mukaan opintojakson aikana pyritään toteuttamaan myös konserttikäynti.
ILM3 NÄYTELMÄ
Opintojakso harjaannuttaa opiskelijan ryhmätyötaitoja ja vahvistaa itsetuntemusta. Näytelmän
valinta ja roolitus sekä lavastuksen ja muun esityksen toteuttamiseen tarvittavan suunnittelun
edellyttämä yhteistyö haastaa opiskelijan pois omalta mukavuusalueeltaan ja lujittaa opiskelijoiden
ryhmähenkeä. Yhdessä valittu ja harjoiteltu näytelmä esitetään opintojakson päätteeksi yleisölle.

TIE1 TIEDE JA ARVOT
Opintojaksolla tutustutaan ensin tieteen ydinarvoihin. Ne kertovat tieteen päämääristä ja
muodostavat tieteen, sillä niiden perusteella luodaan tieteellinen menetelmä. Näistä siirrytään
henkilökohtaisiin ja kulttuuriarvoihin, tieteen sosiaaliseen ympäristöön. Tieteenfilosofisesti,
tieteensosiologisesti ja tieteenhistoriallisesti tarkastellen piirretään tieteen ihanne, mutta tullaan
samalla tietoiseksi modernienkin tutkimushankkeiden poliittisista vinoumista. Lukuisat esimerkit,
varsinkin luonnontieteestä, vahvistavat opintojaksoon sisältyvää argumentaatiota.

TIE2 TIETEEN TEKEMINEN
Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat erilaisiin luonnontieteellisiin työmenetelmiin.
Opintojakso koostuu kolmesta moduulista.
Fysiikka kokeellisena luonnontieteenä (1 op). Tutustutaan fysiikkaan kokeellisena luonnontieteenä
ja tehdään luonnontieteellisiä mittauksia. Tutustutaan tarkemmin lämpöopin, sähköopin ja
mekaniikan mittausvälineisiin sekä harjoitellaan tarkkaa tieteellistä mittausten tekemistä. Lisäksi
harjoitellaan mittaustulosten käsittelyä sekä virhelähteiden arviointia.
Kemia kokeellisena luonnontieteenä (1 op). Tutustutaan kemiaan kokeellisena luonnontieteenä ja
tehdään luonnontieteellisiä mittauksia ja kemian harjoitustöitä. Tutustutaan tarkemmin kemiallisen
analyysin menetelmiin (esimerkiksi titraus) sekä harjoitellaan täsmällisten kemiallisten merkintöjen
tekemistä. Lisäksi harjoitellaan työselostuksen kirjoittamista.
Biologia kokeellisena luonnontieteenä (1 op). Tutustutaan biologisiin tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiin sekä toteutetaan erilaisia kokeita ja laborointeja. Tarkoituksena on syventää tietoja
solun ja eliöiden rakenteesta ja toiminnoista, esimerkiksi osmoosista, diffuusiosta ja fotosynteesistä.
Tutkimuksia voidaan tehdä sekä laboratoriossa että maastossa vuodenajasta riippuen.
TIE3 TIETEEN KORKEAKOULUYHTEISTYÖ
Tavoitteena on helpottaa siirtymistä lukiosta korkeakouluun sekä parantaa lukion ja korkeakoulun
yhteistyötä. Opintojakson aikana ollaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä korkeakoulun tai –
koulujen kanssa tarkoituksena tutustua erilaisiin tieteen aloihin. Tämä voi tapahtua joko paikan
päällä korkeakoulussa tai korkeakoulusta voi tulla edustaja koululle. Opiskelija saa opintojakson
aikana tietoa korkeakouluopinoista, joita voi suorittaa lukio-opintojen aikana.

