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ALKUSANAT 
 

Wiitaunionin aluelukion opetussuunnitelma on laadittu Viitasaaren ja Pihtiputaan 

lukioiden opettajien yhteistyönä, suurimmaksi osaksi yhteisissä opettajien kokouksissa 

ja kahtena tähän työhön varattuna suunnittelupäivänä. Ainekohtaisten kurssien 

päivitystä ja uudelleen kirjoittamista opettajat ovat tehneet myös osin omalla 

ajallaan. 

 

Käsillä oleva opetussuunnitelma pohjautuu opetushallituksen syksyllä 2015 (OPH:n 

määräys 27.10.2015/60/011/2015) julkaisemaan opetussuunnitelman perusteisiin 

keskittyen sen koulukohtaisten painotusten esiin nostamiseen ja koulukohtaisten 

kurssien kuvaukseen.  

 

Lukioissa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita.   

 

 
 

1.   LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 
 
 

1.1.   Lukiokoulutuksen tehtävä 
 

Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä, jonka tavoite on laaja-alaisen 

yleissivistyksen vahvistaminen.  Lukiossa opiskelija rakentaa identiteettiään, 

ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. 

Samalla opiskelija kehittää suhdettaan menneisyyteen ja suuntautuu tulevaisuuteen. 

Lukiokoulutus syventää opiskelijan kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä 

kehittää valmiuksia työelämään ja työhön.  

 

 

1.2. Toiminta-ajatus ja arvopainotukset 

 
 

Toiminta-ajatus  

Wiitaunionin aluelukio on kahden itsenäisen lukion muodostama yleislukio, joka tarjoaa 

oppilaille monipuolisen kurssivalikoiman valtakunnallisesti vetovoimaisilla 

erikoistumisen linjapainotuksilla ja toisen asteen yhteistyöllä.  Painotukset perustuvat 

alueen ja henkilöstön luontaiseen osaamiseen sekä seutukunnalliseen 

oppilaitosyhteistyöhön. 
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Wiitaunionin aluelukio 

 ylläpitää ja lisää vetovoimaa erikoistumalla ja kehittämällä yhteistyötä muiden 

oppilaitosten kanssa. 

 on vahva yleislukio, jossa on laaja kurssivalikoima, erikoislinjat, kehittyvä  

yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan, työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa. 

 antaa korkeatasoista yleissivistävää opetusta ja kasvattaa nuoria itsenäisiksi, 

vastuullisiksi aikuisiksi. 

 on hyvä opiskelu- ja aikuistumisympäristö, aktivoiva, motivoiva, ilmapiiriltään 

positiivinen ja oppimistuloksiltaan hyvä. 

 

 

Arvopainotukset koostuvat sellaisista arvoista, jotka sopivat yhteisesti 

hyväksyttäviksi koulutyön keskeisiksi periaatteiksi ja osin myös kasvatustavoitteiksi. 

Wiitaunionin aluelukiossa yleisiä arvoja ovat pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja 

oikeudenmukaisuuteen ja niiden tavoitteena on edistää avointa demokratiaa ja 

ihmisoikeuksien kunnioitusta, tasa-arvoa ja hyvinvointia. 

 

Wiitaunionin aluelukiossa korostettavia arvoja ovat 

 vastuuntunto ja työn tekemisen kunnioittaminen 

 parhaansa yrittäminen 

 suvaitsevaisuus; avarakatseisuus, arvon antaminen itselle ja toisille  

 oppimiseen innostaminen 

 erilaisuuden näkeminen rikkautena  

 yksilöllisyys ja yhteisöllisyys 

 avoimuus 

 terve kriittisyys ja kriittinen ajattelu 

 kestävä kehitys ja elämäntapa 

 psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi 

 kansainvälisyys 

 elinikäiseen oppimiseen kannustaminen. 

 

 

1.3. Toimintakulttuuri, opiskeluympäristö ja työtavat 

 
Koulun toimintakulttuurilla - eli sillä, miten koulussa toimitaan, eletään arkea ja 

millainen ilmapiiri siellä vallitsee - vaikutetaan opiskelijoiden asenteisiin.  

 

Aktiivinen tiedonkäsittelyprosessi  

Aluelukion opetuksen lähtökohtana on konstruktiivinen oppimiskäsitys, jonka mukaan 

oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa 
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hän on vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien ja ympäristön kanssa. 

Vastaanotettu informaatio käsitellään, tulkitaan aiemmin opitun pohjalta ja liitetään 

osaksi laajenevaa tietopohjaa. 

 

Pidämme tärkeänä, että 

 opetusmenetelmät ja työskentelytavat ovat monipuoliset ja vaihtelevat ja niissä 

hyödynnetään it-tekniikan mahdollisuuksia  

 käytännön läheisyyttä ja kokemuksellisuutta lisätään erilaisilla työelämäyhteyksillä 

 motivaatiota, yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta edistetään myös tekniikkaa apuna 

käyttäen  

 reipas ja avoin ilmapiiri herättää myönteisiä ajatuksia ja auttaa oppimisessa. 

 

 

Oppimiseen innostava sosiaalinen ja fyysinen oppimisympäristö 

Oppimisen tuloksiin vaikuttaa oleellisesti koulun toimintakulttuuri, johon kuuluvat 

ilmapiiri, työrauha, täsmällisyys, säännöllinen opiskelu sekä opiskelijan ja opettajan 

välinen vuorovaikutus.  

 

 

Aluelukion toimintakulttuurille keskeistä on  

 hyvä ilmapiiri; sitä ylläpidetään ja kehitetään: positiivinen ilmapiiri parantaa 

oppimistuloksia 

 se, että yhteisesti sovituista periaatteista pidetään kiinni  

 se, että ryhmiin pidetään yllä jatkuvaa aktiivista ja ohjaavaa otetta, jossa 

korostettavia kasvatustavoitteita ovat täsmällisyys, vastuun kantaminen sekä hyvä 

käytös ja työrauha 

 selkeä vastuunjako niin opiskelijoiden kuin opettajienkin kesken 

 opettajan ja oppilaan pienimuotoisen vuorovaikutuksen lisääminen esim. 

opiskelijakyselyjen muodossa  

 hyvä palvelu, hienotunteinen asiakkaan kohtaaminen, jossa asiakkaina ovat 

opiskelijat ja vanhemmat. 
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2.    OPINTOJEN RAKENNE   
 

Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 

kurssia. Lukio-opinnot muodostuvat lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä 

valtakunnallisista tavoitteista sekä tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 

(942/2014) mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista.  

 

Soveltavat kurssit ovat menetelmäkursseja, saman tai muun koulutuksen järjestäjän 

tarjoamia ammatillisia opintoja, aineksia eri oppiaineista sisältäviä eheyttäviä kursseja 

tai muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja. Soveltaviin kursseihin kuuluu sekä 

valtakunnallisia soveltavia kursseja että paikallisia soveltavia kursseja. Valtakunnallisia 

soveltavia kursseja ovat valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaiset 

lukiodiplomit sekä taiteiden väliset kurssit (ks. 5.5.). 

 

 

 

  

3.   KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖ 
 

Lukion yhteisistä asioista tiedotetaan 

 vanhempainilloissa, joita järjestetään vähintään yksi kullekin vuosikurssille, 

 lukion kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa 

 Wilmassa, jossa huoltaja voi seurata myös opintojen edistymistä. 

Lukio on aloitteellinen otettaessa yhteyttä huoltajiin yksilöllisissä asioissa. Näitä ovat 

esimerkiksi 

 poissaolot 

 heikko opintomenestys, oppimisvaikeudet 

 käyttäytymisongelmat 

 asumiseen liittyvät asiat 

 

 

 

4.   OHJAUS JA OPPIMISEN TUKI 
 

Wiitaunionin aluelukiossa on sivistyslautakunnan hyväksymät opiskeluhuoltosuunnitelma 

ja opiskeluhuollon ja oppimisen erityisen tuen käsikirja, joissa ohjauskäytännöt 

esitellään tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin. 

Ohjauksen yleisenä lähtökohtana ovat opiskelijan tarpeet ja päämääränä 

tavoitteellinen opiskelu, opintojen hyvä suunnittelu, opiskelun ja oppimisen 

tehostaminen, ryhmäytymisen edistäminen, oppimista tukeva sosiaalinen ja fyysinen 

ympäristö, lukiomotivaation ylläpito ja lisääminen. 
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4.1. Ohjauksen vastuut 

 
Ohjausvastuut jaetaan selkeästi rehtorin, opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan, 

erityisopettajan ja aineenopettajan kesken.  

 

Rehtorilla on päävastuu ohjauksen toimintamahdollisuuksien ylläpidosta, 

kehittämisestä ja sen toteutumisen seuraamisesta. Rehtori toteuttaa myös 

ylioppilaskirjoituksiin liittyvän yleisen ohjauksen ja tiedottamisen opiskelijoille. 

 

Opinto-ohjaaja on päävastuussa ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä sen 

kokonaissuunnittelusta. Tällä suunnittelulla huolehditaan siitä, että opiskelijalla on 

oikeus ja mahdollisuus saada  

 luokkamuotoista ohjausta, 

 henkilökohtaista ohjausta ja 

 pienryhmäohjausta. 

 

Lisäksi opinto-ohjaaja vastaa siitä, että opiskelijat oppivat käyttämään tarjolla olevia 

tietolähteitä ja muun yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita. 

 

Ryhmänohjaajan vastuu opintojen alkuvaiheessa on edistää ryhmäytymistä niin, että 

ryhmään muodostuu positiivinen opiskeluasenne, ilmapiiri ja kaikki muutkin oppimisen 

edellytykset, joihin koululla on mahdollisuus vaikuttaa. Myöhemmin ryhmänohjaaja 

vastaa ryhmänsä opintojen etenemisen seurannasta ja puuttuu tarvittaessa ongelmiin. 

Ryhmänohjaaja tekee 1. vsk:n aikana tutustumishaastattelut oman ryhmän 

opiskelijoille. 

Ryhmänohjaajan tehtäviä ovat myös puuttua poissaoloihin ja seurata niitä, ohjata 

ryhmänsä opiskelijoiden käyttäytymistä sekä esim. opiskeluvaikeuksissa ohjata 

henkilökohtaiseen ohjaukseen ja opiskeluhuollon palveluihin. 

 

Jokaisen aineenopettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa aineen 

opiskelussa tarvittaessa myös yksilöllisesti (tukiopetuksen keinoin) koko lukio-

opintojen ajan. Aineenopettajan tehtävä on perehdyttää opiskelijoita oman aineen 

keskeisiin opiskelutapoihin ja motivoida opinnoissa. 

  

Erityisopettajan vastuulla on tarjota ohjausta ja neuvontaa opiskelutaidoissa sekä 

erityistä tukea tarvitseville. Hänen vastuullaan on luki-testien tekeminen ja – 

lausuntojen laatiminen ja tarvittaessa ohjaus jatkotoimenpiteisiin. 
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Yhteenveto opiskelijaohjauksen vastuista 
 

 

 

Lukioon hakeutuminen (peruskoulun 9.) Reht./

Apul 

reht 

Opo Ryo Ain.

op 

Erit.

op 

 Tiedonsiirrot lukuvuoden alussa X X X  X 

 Lukioesittely ja markkinointi X X    

 Ainevalinnat ja kirjoitusten rakenne  X    

      

Lukion aloitus (1. vuosikurssi)      

 Ryhmäytyminen   X   

 Tutustumishaastattelu   X   

 Itsenäinen opiskelu ja sen mahdollisuudet    X  

 Oman opiskeluaikataulun suunnittelu (2½-4 vuotta)  X    

 Luki-testaus     X 

      

Opiskelu lukiossa (2. vuosikurssi)      

 Ylioppilaskirjoitukset yleiset ohjeet X     

 Ylioppilaskirjoitus toteuttaminen, tilanneohjeet X     

 Ylioppilaskirjoitusten suunnittelu ja hajauttaminen  X    

 Lukion oppimäärän toteutuminen   X   

 Ainevalintojen, kirjoitusten ja jatko-opintojen 

yhteys, yksilöllinen ohjaus 
 X    

 Tutustuminen jatko-opintoihin ja työpaikkoihin  X    

      

Valmistautuminen lukion päättymiseen (3.- 4.vsk)      

 Kirjoituksiin valmistautuminen, lukuloma X     

 Ylioppilaskirjoitus: toteuttaminen, tilanneohjeet X     

 Lukion oppimäärän toteutuminen  X X   

 Urasuunnittelu, yhteishaut  X    

 Tutustuminen jatko-opintoihin ja työpaikkoihin  X    

      

Yleiset ohjausvastuut      

 HOPSit   X X X 

 Ohjaus tukipalveluihin (opiskeluhuolto) X X X X X 

 Hyväksiluvut X     

 Tukitoimet, tukiopetus, erityisopetus    X X 

 Lukio-opiskeluun ohjaaminen ja kannustaminen X X X X X 
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4.2.   Oppimisen ja opiskelun tuki 
 

Lukiolain 13 §:ssä tarkoitetut oppimistilanteet ja kokeet tulee järjestää siten, että 

opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Opiskelijalle voidaan laatia 

suunnitelma, johon kirjataan, miten yksilölliset toimenpiteet voidaan toteuttaa. 

 

Tukiopetus 

Tilapäisissä oppimisvaikeuksissa opiskelijalle järjestetään tarpeen mukaan 

tukiopetusta. Aloitteen tukiopetuksen järjestämiseen voi tehdä opettaja, opiskelija 

tai huoltaja. 

 

Eriyttäminen 

Opettaja voi huomioida opiskelijoiden erilaiset oppimisedellytykset eriyttämällä 

opetustaan yleisopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden rajoissa. 

 

Erityisopetus 

Erityisopetuspalvelut ostetaan peruskoulun erityisopettajalta. Tavoitteena on tukea 

opiskelijaa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Lukion erityisopetuksessa ei kuitenkaan 

anneta minkään aineen tukiopetusta, vaan tarkoituksena on opastaa opiskelijaa 

löytämään itselleen sopiva opiskelutyyli. 

 

Uudet opiskelijat ”lukiseulotaan”, ja tulosten perusteella on mahdollista tutkia 

tarkemmin lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä pulmia. Testitulosten perusteella 

opiskelijalle, huoltajalle sekä opiskelijaa opettaville opettajille annetaan palautetta ja 

neuvoja opintojen sujumiseksi. Mikäli opiskelija tarvitsee huojennusta 

ylioppilaskirjoituksia varten, riittää lievässä lukivaikeustapauksessa erityisopettajan 

lausunto. Keskivaikeassa tai vaikeassa lukivaikeudessa tarvitaan lisäksi psykologin, 

neurologin tai lukivaikeuksiin erikoistuneen lääkärin lausunto.  

 

 

4.3.   Opiskeluhuolto 

 

Wiitaunionin aluelukiossa toimivat opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisesti seuraavat 

opiskeluhuoltoryhmät:  

1) monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä (yhteisöllinen),  

2) monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä (yhteisöllinen) sekä  

3) tapauskohtaisesti koottava monialainen asiantuntijaryhmä (yksilökohtainen). 

(Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 14 §)  

Koulutuksen järjestäjä asettaa opiskeluhuollon ohjausryhmän ja oppilaitoskohtaisen 

opiskeluhuoltoryhmän. Yksittäistä opiskelijaa koskevat asiat käsitellään 
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tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on 

omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano.  

 

Opiskelijahuollon tavoitteet 

1. Hyvä ja tuloksellinen oppiminen 

2. Psyykkisen ja fyysisen terveyden edistäminen 

3. Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen 

4. Syrjäytymisen ehkäisy 

 

Opiskelijahuollon strategian pääperiaatteet 

 tehokas ja ennalta ehkäisevä toiminta: selkeät toimintaperiaatteet ja 

ohjausvastuut 

 varhainen puuttuminen: selkeä vastuunjako opettajien kesken ja hyvä yhteistyö 

huoltajien ja muiden viranomaisten kanssa 

 riittävät korjaavat tukitoimenpiteet: hyvät sosiaalipalvelut ja 

terveydenhoitopalvelut 

 

Opiskelijahuollon ennalta ehkäisevä toiminta 

Toiminta kaikinpuolisen hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi on kaikkien työyhteisön 

jäsenten, myös opiskelijoiden vastuulla. Siinä työssä keskeisiä tavoitteita ovat 

 hyvän työilmapiirin edistäminen 

 mutkaton, ystävällinen ja positiivisen kannustava vuorovaikutus opettajien ja  

   opiskelijoiden välillä  

 psyykkisesti ja fyysisesti turvallinen työyhteisö 

 vahva yhteisöllisyys 

 demokraattisuus 

 selkeä vastuunjako kaikissa asioissa 

 uusien jäsenten perehdyttäminen 

 

Toimenpiteet ongelmatilanteessa 

 Ongelman havaitseminen on kaikkien kouluyhteisön jäsenten vastuulla. 

 Välitön puuttuminen ongelmaan on kaikkien opettajien vastuulla. 

 Keskustelu opiskelijan kanssa on aineenopettajan ja ryhmänohjaajan vastuulla. 

 Asian tuominen opettajakunnan käsittelyyn/tietoon (jaksopalaveri, 

välituntipalaveri, opettajien kokous) on aineenopettajan ja ryhmänohjaajan 

vastuulla. 

 Yhteydenotto kotiin on ryhmänohjaajan vastuulla. 

 Neuvottelu huoltajien kanssa on rehtorin tai erikseen sovittaessa opinto-

ohjaajan vastuulla. 

 Yksilölliset jatko- ja tukitoimet päätetään opettajakunnan kokouksissa 

(jaksopalaveri). 
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4.4. Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä 

menettelyistä  
 

Wiitaunionin aluelukiolla on yhteiset toimintaperiaatteet, joiden tehtävänä on ennalta 

ehkäistä työrauhahäiriöitä ja tarvetta kurinpitomenettelyyn. 

 

 

 

5. OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT  

 

5.1.   Opetuksen yleiset tavoitteet  
 

Lukion opetus ja muu toiminta järjestetään valtioneuvoston asetuksessa (942/2014) 

määriteltyjen lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden mukaan siten, 

että opiskelijalla on mahdollisuus kasvaa sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi, hankkia 

muuttuvan toimintaympäristön edellyttämiä tietoja ja taitoja sekä kartuttaa 

elinikäisen oppimisen taitoja. Tavoitteet korostavat laaja-alaisen yleissivistyksen ja 

kokonaisuuksien ymmärtämisen merkitystä sekä kannustavat eettisesti vastuulliseen 

ja aktiiviseen toimijuuteen paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.  

 

5.2.   Aihekokonaisuudet  
 

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys  

 osallistuminen 

 vastuunkanto, kriittisyys 

 

Hyvinvointi ja turvallisuus 

 elämänilo 

 mielenterveys, jaksaminen 

 

Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu  

 elämäntapa 

 toiminta, tieto 

 

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys 

 kulttuuri-identiteetti  

 yleisinhimillisyys 

 

Teknologia ja yhteiskunta 

 tieto ja taito suunnitella, valmistaa ja käyttää teknologiaa 

 

Monilukutaito ja mediaosaaminen 
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 median tuntemus, käyttö ja kriittinen suhtautuminen 

 

 

5.3.   Teemaopinnot - yleiskuvaus 
 

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja 

kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta 

laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota 

mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja 

soveltamiseen. Teemaopintojen tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja konkretisoidaan 

opetussuunnitelmassa.  

 

5.3.1. Opetuksen tavoitteet 

 

Teemaopintojen tavoitteena on, että opiskelija 

 rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeisten käsitteiden ja 

näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodostaa niiden pohjalta kokonaisuuksia 

 hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä innostuu etsimään niihin 

ratkaisuja yksin ja yhteistyössä muiden kanssa 

 hyödyntää eri aloilta hankkimiaan tietoja ja taitoja  

 hakee informaatiota eri lähteistä ja arvioi tietolähteiden luotettavuutta 

 soveltaa osaamistaan ja kehittää tieto- ja viestintäteknologisia taitojaan 

käytännön toiminnassa  

 työskentelee tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmän jäsenenä. 

 

5.3.2. Arviointi 

 

Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja 

soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. 

Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä 

sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. Työskentelyn arviointi 

kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. Opiskelijoille annetaan 

ohjaavaa palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden 

käytöstä. Teemaopintojen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä.  

 

 

 

5.3.3. Valtakunnalliset syventävät kurssit 

 

Monitieteinen ajattelu (TO1) 

 

Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-

alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja 
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taiteenalojen välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden 

vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Kurssin aikana 

opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa 

muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja 

käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen. Kurssin keskeiset sisällöt 

valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta. 

 

Tutkiva työskentely teknologialla (TO2) 

 

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, 

toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin 

ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai 

muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. 

Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään 

työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai 

useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin. 

 

 

Osaaminen arjessa (TO3) 

 

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan 

kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön 

työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa 

hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että 

opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää 

työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän 

saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös 

kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin 

kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen. 

 

 

5.4.   Lukiodiplomit 
Lukiodiplomit toteutetaan opetussuunnitelman perusteiden määrittelemällä tavalla. 

 

 

5.5.   Taiteiden väliset kurssit 
Taiteiden väliset kurssit suunnitellaan myöhemmin. 
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6.   OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI  
 

Opiskelijan oppimisen arviointi on määritelty lukiolaissa (LL 17§, 23§), 

lukioasetuksessa (LA 4§, 6§, 7§, 8§ ) sekä Opetussuunnitelman perusteissa 2015. 

Niiden lisäksi Wiitaunionin aluelukiossa opiskelijan oppimisen arvioinnissa korostetaan 

seuraavia asioita.  

 

 

6.1.   Arvioinnin tavoitteet  
”Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä 

kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja 

työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti.”  (Lukiolaki 629/1998, 17 § 1 mom., 

muutettu lailla 1116/2008) 

 

 Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät, mitä heidän on tarkoitus oppia ja 

miten oppimista arvioidaan. 

 Arviointi palvelee oppimistavoitteiden saavuttamista myös jatko-opintoja ajatellen 

ja on kannustavaa. 

 Koulussamme käytetään monia arvioinnin muotoja. 

 

 

6.2.   Kurssisuorituksen arviointi  
 Arviointi perustuu kurssin alussa ilmoitettuihin tavoitteisiin. 

 Arvosana muodostuu monipuolisen näytön pohjalta. 

 Opiskelijoiden henkilökohtaiset arvot eivät vaikuta arviointiin. 

 

6.2.1.   Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät 

 Kunta- ja koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit arvioidaan 

suoritusmerkinnällä (S= suoritettu, H = hylätty). 

 

6.2.2.   Itsenäisesti suoritettu kurssi  

 Arvioidaan soveltuvin osin yleisiä arviointiperiaatteita noudattaen. 

 

6.2.3.   Suullisen kielitaidon kurssien arviointi 

 Arvioidaan opiskelijan ääntämistä sekä kerronta- ja keskustelutaitoa 

 Suullisen kielitaidon kurssin arvosana (4-10) perustuu suullisen kielitaidon 

kokeeseen sekä muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. 
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6.2.4.   Opinnoissa edistyminen   

 Aineenopettaja, ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja seuraavat opiskelijan edistymistä 

opinnoissaan. 

 Huoltajat saavat tietoa opiskelujen etenemisestä Wilman kautta. 

 Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa hylättyä ja hyväksyttyä arvosanaa. 

 

6.2.5.   Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen 

 Muualla suoritettuja opintoja hyväksiluetaan erillisen hyväksilukusuunnitelman 

mukaan. 

 Osaamisen tunnustaminen: pyynnöstä opiskelijalle voidaan järjestää mahdollisuus 

lisänäyttöön osaamistason toteamiseksi. 

 

6.3.   Oppiaineen oppimäärän arviointi  
Oppiaineen oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa erillisen kuulustelun lisäksi  

 paikallisten syventävien, valtakunnallisten soveltavien ja paikallisten soveltavien 

kurssien pohjalta annetulla tai muulla lisänäytöllä  

 mikäli opiskelijan arvioinnista päättävät harkitsevat, että opiskelijan tiedot ja 

taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää 

arvosanaa paremmat.  

Oppiaineen arvosana määräytyy valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien 

arvosanojen keskiarvon perusteella. 

 

6.4.   Lukion oppimäärän suoritus  
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden 

oppimäärät hyväksytysti ja valtakunnallisten syventävien kurssien määrä on vähintään 

10 ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. 

 

6.5.   Todistukset ja niihin merkittävät tiedot  
Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia: 

 

1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko 

oppimäärän. Lukioasetuksessa säädetty todistus suullisen kielitaidon kokeen 

suorittamisesta annetaan päättötodistuksen liitteenä.  

2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun opiskelija on suorittanut yhden 

tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän.  

3. Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan opiskelijalle, joka eroaa 

lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista.  
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7. KIELIOHJELMA 
 

A1-kieli: englanti aloitetaan peruskoulun 3. luokalta 

B1-kieli: toinen kotimainen, ruotsi, aloitetaan peruskoulun 5. luokalla 

B2-kieli: saksa/ranska, aloitetaan peruskoulun 8. luokalla 

B3-kielet: ranska/saksa, lukiossa alkava kolmas vieras kieli. Peruskoulussa aloittaneet 

viim. 3. kurssista alkaen 

 

 

8. ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET 
 

Kurssien suorittaminen itsenäisesti on mahdollista, kun se sovitaan etukäteen 

opettajan kanssa.  

 

Itsenäisiä kurssin suoritustapoja ovat 

 tenttiminen 

 itsenäinen työskentely, jolloin osallistutaan kurssikokeeseen sekä tehdään sovitut 

työt ja tehtävät, 

 kurssien suorittaminen verkkovälitteisesti monimuoto- ja etäopiskeluna (esim. 

yhdistelmäopinnot). 

 

 

9. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN KÄYTÖN 

SUUNNITELMA 

 
Lähtökohta 

Tietotekninen kehitys jatkuu nopeana ja tietoteknisten sovellusten 

käyttömahdollisuudet lisääntyvät opetuksessa. Jo lukion aloitusvaiheessa jokaiselta 

opiskelijalta edellytetään omaa, itse hankittua sähköpostiosoitetta ja kykyä käyttää 

verkko- ja multimediapalveluita. Opettajilla on valmiudet käyttää valmisohjelmia ja 

verkko-opetuksen mahdollisuuksia. 

 
Pedagogiset tavoitteet  

Lukion perustehtävän toteuttamista ja tuloksellisuutta edistetään soveltamalla 

tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia seuraaviin tavoitteisiin pääsemiseksi: 
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Tietotekniikan käytön pedagogiset erityistavoitteet 

 pedagoginen uudistuminen, opetusmenetelmien monipuolistaminen tietotekniikan 

mahdollisuuksien avulla 

 syväoppiminen ja ongelmanratkaisutaitojen lisääminen 

 eriyttäminen ja lisäopetus 

 yksilöllinen ja itsenäinen lähiopiskelu  

 etäopiskelu ja yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa 

 monipuoliset viestintätaidot 

 ryhmätyötaitojen ja menetelmien kehittäminen 

 innovatiivisuus opetuksessa ja opiskelussa 
 

 

Keinot 

Opetuksessa ja opiskeluympäristön kehittämisessä pyritään tarjoamaan mahdollisuus 

ajantasaisten tietotekniikkaan perustuvien työvälineiden ja materiaalien käyttöön. Yhä 

suurempi osa opetuksesta toteutetaan multimedian keinoin, ja tähän perustuvaa 

oppimateriaalia tuotetaan itse verkottuneesti muiden oppilaitosten kanssa. 

Tavoitteisiin pääsemiseksi opettajien koulutusta ylläpidetään ja kehitetään. 

 

Tietotekniikan mahdollisuuksia käytetään hyväksi myös koulun ja kodin välisessä 

yhteistyössä. 
 

 

 

 

10.   KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS 
 

Kaikkien opiskelijoiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, lukion opetussuunnitelman 

perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Opiskelijoiden kielelliset valmiudet 

sekä kulttuuritausta otetaan lukio-opetuksessa huomioon. Jokaisen opiskelijan kieli- ja 

kulttuuri-identiteettiä tuetaan monipuolisesti. Opiskelijoita ohjataan ymmärtämään ja 

kunnioittamaan perustuslain mukaista oikeutta jokaisen omaan kieleen ja kulttuuriin. 

Opiskelijoita ohjataan tiedostamaan omat kielelliset ja kulttuuriset oikeutensa eri 

tilanteissa. 
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11. TUNTIJAKO, NUORILLE ANNETTAVA LUKIO-OPETUS 
 

 PAK PAK PAK SYV/1 lk SYV / 2 lk SYV/3 lk SOV/1lk SOV/2lk SOV/3lk 

Äidinkieli ja kirj. 1-2 3-5 6 7  8 9 10,  10, 11 10, 11 

Englanti (A-kieli) 1-3 4-5 6  7 8 9   11 10, 11 

Ruotsi   (B1-kieli)  1-3 4-5   (6) 7 6 8  9    
B2 /B3 kieli saksa    123 456 78   9/10  B3 
B2 /B3 kieli ranska    123 456 78   9/10  B3 

Matemat. yhteinen 1         

lyhyt  2-3 4-6   7 8    9 

pitkä  2-4 5-8 9-10  11, 12 13   14 

Biologia 1 2  4  3  5  6  

Maantiede 1   2 34    5 

Fysiikka 1   2 3 45  67    

Kemia 1   2 3 4 5   6 6 

Ue/ Et/Uo 1  2  3 4¸5 6   7 

Filosofia  1, 2   3 4    

Psykologia 1   2 3 4 5   6, 7 

Historia 12 3   4 5 6   7  

Yhteiskuntaoppi  1 2 3   4   5 

Musiikki 1 2   3 4  5 6d 

Kuvataide          V 1 2  3 4  6 7 5, 8d 

Kuvataide          P 1 2  3   4  5    6 8d 

Liikunta 1 2  3 4  5  78 10 678  11 9d  12 

Terveystieto 1    2  3    

Opinto-ohjaus  0,4 0,4  

2 

0,2 

 

    3, 4, 5, 6 

(Lukiosta työelämään) 

Ilmaisutaito       P             1 2 3 4d 

Teemaopinnot    1 2 3  

Hiihtolinja         P       1-6 7-12 13-16 

Lentopallolinja   P       1-6 7-12 13-16 

Musiikkilinja      P       1-6 7-12 13-16 

Keihäslinja         P       1-6 7-12 13-16 

Partiolinja          P       1-6 7-12 13-16 

Musiikkilinja      V       1-6 7-12 13-16 

Tekstiilityö                        1  

Tekninen työ                        1  

Tietotekniikka                        1 2 3 4 

Viestintä            V       12 3  

Yritystieto                        1 

Pakolliset yht.  (mab) 23,4 19,4 4,2 Syv. 19 Syv. 29 Syv. 21  

Pakolliset yht.  (maa) 24 21,4 6,2     

 

Nuorille annettavan koulutuksen mukaan lukion oppimäärä on min 75 kurssia, joista syventäviä vähint.10  

Aikuisille annettavan koulutuksen mukaan lukion oppimäärä on yhteensä 44 kurssia, jotka valitaan 

valtioneuvoston antaman asetuksen (942/2014) tuntijakopäätöksen 9§:n mukaisesti tässä  kuvatusta 

kurssitarjonnasta. 
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12. YHTEISTYÖ MUIDEN OPPILAITOSTEN KANSSA 

 
Wiitaunionin aluelukion muodostavat kaksi itsenäistä lukiota, jotka toimivat tiiviissä 

yhteistyössä ja joilla on yhteisiä osia kurssitarjonnassa. 

Lisäksi aluelukio on mukana koko Keski-Suomen yhteisissä lukioiden välisissä 

yhteistyökuvioissa resurssien ja muiden mahdollisuuksien mukaan. 

Yhteistyötä ylläpidetään POKEn ammatillisen koulutuksen kanssa ja uusia 

yhteistyömuotoja etsitään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. 

 

 

13. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
 

on  jatkuvaa, kaikkia koulun toimintoja ja henkilöstöryhmiä koskevaa. Kehittämisen 

lähtökohta on toiminnan itsearviointi, joka ohjaa opiskelijoita ja henkilökuntaa 

arvioimaan omaa työskentelyään sekä lukion eri toimintoja tuloksellisuuden 

kehittämiseksi. Opiskelijapalaute kerätään jokaisen jakson päätyttyä ja 

henkilöstöpalaute kerran vuodessa. 

 

Lukiolaisten vanhempien palaute kerätään vähintään joka toinen vuosi. 

 

 

 

14. OPETUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT 

 

1. Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 (OPH) 

2. Wiitaunionin aluelukion opiskeluhuoltosuunnitelma 

3. Wiitaunionin aluelukion opiskeluhuollon ja oppimisen erityisen tuen käsikirja 

4. Wiitaunionin aluelukion toimintaperiaatteet (”Järjestyssäännöt”) 

5. Wiitaunionin aluelukion Lukio-opas 
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15. TEEMAOPINNOT - kurssikuvaukset 
 

HYVINVOINTIKURSSI TOK11 

Tavoitteet Opiskelija:  

 hahmottaa eri oppiaineiden näkökulmista ihmisen kokonaisvaltaista 

hyvinvointia 

 ymmärtää hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä innostuu etsimään 

sitä edistäviä toimintatapoja yksin ja yhteistyössä muiden kanssa 

 osaa hyödyntää ja soveltaa kurssin sisältöjä omaan elämäänsä 

 

Sisällöt Kurssilla perehdytään opiskelijan hyvinvointiin laaja-alaisesti sosiaalisesta, 

psyykkisestä ja fyysisestä näkökulmasta. Kurssilla yhdistyy terveystiedon, 

psykologian ja taiteen sisältöjä sekä toimintatapoja.  

Keskeisiä teemoja ovat mm.: 

 elämänhallinta 

 stressin hallinta 

 psyykkinen itsesäätely 

 taide hyvinvoinnin ilmentäjänä 

Työtavat  Kontaktiopetus (teoria- ja käytännön harjoitukset) 

 Verkko-oppimisympäristöjen hyödyntäminen 

 Oppimispäiväkirja 

 Lopputyö taiteen keinoin 

Arviointi Hyväksytty/hylätty/kesken 

 

 

AIKAMATKA EUROOPPAAN 

 

TOK12 

 

Yleistä Teemaopintokurssi TO1 tehdään yhteistyössä musiikin, historian ja 

äidinkielen ja kirjallisuuden kanssa.  

Tavoitteet Opiskelijalle syntyy kokonaiskäsitys valitun tyylisuunnan eri taidemuotojen 

piirteistä, esim. kauneus- ja muotoihanteista sekä ajan hengestä.  

Sisällöt ja 

työtavat 

Valitaan tutkittavaksi yksi seuraavista aikakausista: keskiaika, renessanssi, 

barokki, 1700-luku, romantiikka, realismi tai jokin Suomen historian 

aikakausista.  

 

Opettajien johdolla poikkitieteellisesti käydään läpi teoriaa, minkä jälkeen 

opiskelijat valitsevat haluamiaan työtapoja. Tavoitteena on tehdä 

aikakaudesta kattava esitys, esim. näytelmä, musiikkiesitys, video, 

kirjallinen tuotos, kuvaesitys tai esitelmä.  

 

Opiskelijan täytyy tehdä myös oppimispäiväkirja, jossa hän kuvailee ja 

pohtii oppimisprosessia. 

Arviointi Hyväksytty/hylätty/kesken 
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JOHDANTO BIOTALOUTEEN (OSIO I JA II) 

Laajuus: 1-2 kurssia 

TOK21, 

TOK22 

Yleistä Biotalous-kurssi vahvistaa laaja-alaista yleissivistystä. Samalla se antaa 

valmiuksia toimia vastuullisesti ja itsenäisesti, mutta myös yhteisöllisesti. 

Kurssi harjaannuttaa ymmärtämään ja jäsentämään ilmiöitä laaja-alaisesti. 

Opiskelija saa valmiuksia ylioppilaskirjoituksiin, mutta myös jatko-

opintoihin, työelämään ja työhön. 

 Kurssi toteutetaan verkko-opintoina. 

 Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden 

jälkeen. 

Tavoitteet  Opiskelija rohkaistuu etsimään biotaloudelle keskeisten käsitteiden 

ja näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodostamaan niiden pohjalta 

käsityksen siitä, mitä ala sisältää. 

 Opiskelija oppii hakemaan informaatiota eri lähteistä ja arvioimaan 

tietolähteiden luotettavuutta. 

 Hän oppii kehittämään tieto- ja viestintäteknologisia taitojaan 

käytännön toiminnassa sekä työskentelemään tavoitteellisesti ja 

toimimaan rakentavasti ryhmän jäsenenä. 

 

Sisällöt  Opiskelija perehtyy biotalouden keskeisimpiin osa-alueisiin, esim. 

biotuotteet, ympäristöosaaminen, alkutuotanto, biotekniikka, 

ympäristöekologia, biopolttoaineet, uudistuvat energialähteet, 

kestävä kehitys. 

 Opiskelija syventää tietämystä opiskelijan itse valitsemalla osa-

alueella tieto- ja viestintätekniikan avulla. 

 

Työtavat  Opiskelija perehtyy itseohjautuvasti annettuun aineistoon, hakee 

tietoa monipuolisesti ja osoittaa osaamisensa verkkotehtävien ja 

erilaisten tuotosten avulla. 

 Osan tuotoksista opiskelija voi tehdä yhteistyössä muiden kanssa. 

 Vierailu biotalouteen liittyvässä kohteessa ja vierailuraportti. 

Arviointi Hyväksytty/hylätty/kesken 
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ASENTEELLA TÖIHIN 

  

  

 TOK31 

Tavoitteet Kurssi antaa opiskelijalle käytännönläheisesti tietoa työelämästä, työn 

hakemisesta ja työyhteisötaidoista. Opiskelija oppii tunnistamaan omat 

vahvuutensa ja hyödyntämään niitä hakeutuessaan työhön tai jatko-

opintoihin. Opiskelijalle muodostuu kuva työntekijän oikeuksista ja 

velvollisuuksista. 

Sisällöt  Omiin vahvuuksiin ja ammatinvalintaan ohjaavat verkkotehtävät 

 Työnantajan luento / haastattelutunti 

 Työpaikkaan tutustuminen  

 Keskeiset työelämän pelisäännöt, lait ja normit 

 Työn hakemiseen liittyvät perusasiat 

 Työyhteisötaidot 

Työtavat  Luento, työpaikkatutustuminen, verkkotehtävät 

Arviointi Hyväksytty/hylätty/kesken 

  

 

 

 

DUUNISURFFAILUA    TOK32 

Tavoitteet Opiskelijalle muodostuu kuva työelämään sijoittumisen eri vaihtoehdoista. 

Opiskelija tutustuu toimialojen työllistymismahdollisuuksiin ja perehtyy eri 

aloilla tarvittaviin ominaisuuksiin ja osaamiseen.  

Sisällöt  Tutustuminen eri toimialoihin ja työelämän sektoreihin.  

 Julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin 

työllistymismahdollisuuksiin perehtyminen  

 Eri työtehtävissä tarvittavan koulutuksen, ominaisuuksien ja 

taitojen kartoittaminen ja tarkastelu.  

 Syventävän työssäoppimisen jaksot kahdessa eri toimialoja 

edustavassa työpaikassa  

Työtavat  Luento, työssäoppiminen, verkkotehtävät 

Arviointi Hyväksytty/hylätty/kesken 
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16. SOVELTAVIEN KURSSIEN KUVAUKSET 
 

Oppiaine: KURSSIT  

Äidinkieli: AIK10, AIK11  

Englanti: ENK09, ENK10, ENK11 ....................................  

Ruotsi: RBK08, RBK09, ……………  

B3-kielet saksa ja ranska: SAK09/RAK09, SAK10/RAK10  

Matematiikka: MAK14,  MBK09 …………………..  

Kemia: KEK06 …………………………………………  

Maantiede: GEK05……………………….  

Biologia: BIK06  

Historia: HIK07…………………..  

Yhteiskuntaoppi: YHK05……………  

Yritystieto: YTK01…………………..  

Psykologia: PSK06, PSK07………………….  

Uskonto: UEK07  

Liikunta: LIK06 - LIK10………………  

Kuvataide (P): KUK06 – KUK08…  

Kuvataide (V): KUK06 – KUK08……  

Musiikki (P): MUK05, MUK06  

Musiikki (V): MUK05, MUK06  

Mediaviestintä (V): MVK01 – MVK03……………  

Ilmaisutaito: ITK01 - ITK04…………………  

Tekstiilityö: TSK01 -TSK03…………  

Tekninen työ: TKK01, TKK02  

Tietotekniikka:ATK01 - ATK04…………  

Erikoislinjojen kuvaukset (P)  

Erikoislinjojen kuvaukset (V)  

 

P = vain Pihtiputaan lukiossa, V = vain Viitasaaren lukiossa 

  

HUOM. Kaikki koulukohtaisten ja soveltavien kurssien suoritukset arvioidaan 

Hyväksytty/Hylätty/Kesken –asteikolla. 
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ÄIDINKIELEN SOVELTAVAT KURSSIT 

 

LUOVA KIRJOITTAMINEN   Verkko-opiskelumahdollisuus AIK10 

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 pääsee irti ”valkoisen paperin kammosta” ja saa valmiuksia kirjoittaa 

monentyyppisistä aiheista 

 huomaa vaihtoehtoisia näkökulmia aiheiden käsittelyyn 

 oppii käyttämään teksteissään erilaisia kertojia, näkökulmia ja 

leikkauksia 

 tutustuu kaunokirjallisuuden lajeihin, rakenteisiin, kerrontatapoihin ja 

tyyleihin 

 oppii antamaan ja vastaanottamaan palautetta ja muokkaamaan omaa 

tekstiä. 

Sisällöt Kurssilla käsitellään seuraavia sisältöjä: 

 oma elämä materiaalina 

 kerrontatavat: kuvaus, dialogi, tajunnanvirta 

 kertojatyypit 

 näkökulman vaihdokset, eläytyminen 

 aloitukset, lopetukset, tapahtumien kehittely 

 kielen kuvallisuus, runo 

 novelli, satu 

 oman tekstin muokkaaminen. 

Työtavat Kurssilla: 

 kirjoitetaan paljon lyhyehköjä tekstejä 

 annetaan ja vastaanotetaan palautetta pienryhmissä ja opettajalta 

 muokataan omaa tekstiä palautteen perusteella 

 arvioidaan omia tekstejä 

 

Kurssi on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti ja verkossa. 

 

KIRJALLISUUDEN VERKKOKURSSI  AIK11 

Tavoitteet  Tutustua monipuolisesti kirjallisuuden lajeihin 

 Reflektoida omaa lukukokemusta 

 Analysoida luettua 

Sisällöt  Luetaan 16 teosta, vähintään yksi jokaisesta kahdeksasta kategoriasta. 

 Kirjoitetaan luetusta esseitä ja oppimispäiväkirja.  

 Tuotoksista arvioitavat kootaan perusteluineen portfolioksi.  

Työtavat Esseet, oppimispäiväkirja ja portfolion kokoaminen. 
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ENGLANNIN  SOVELTAVAT KURSSIT 

 

JOHDANTOKURSSI, PERUSKOULUN OPPIMÄÄRÄN KERTAUS ENK09 

Tavoitteet Kerrataan peruskoulun oppiainesta, valmentaa opiskelijaa lisäopintoihin ja 

opastaa lukion työtapoihin. 

Sisällöt Kurssilla kerrataan ja laajennetaan matkustamiseen, asumiseen, toisiin 

tutustumiseen, ihmissuhteisiin, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää sanastoa. 

Kielioppiasioina ovat aikamuodot - preesens, imperfekti, perfekti ja 

pluskvamperfekti  - niiden yleis- ja kestomuodot, futuuri ja konditionaali. 

Työtavat Luetaan tekstejä, opetellaan sanoja, tehdään kielioppitehtäviä, kuunnellaan, 

keskustellaan ja kirjoitetaan.  

Tehdään säännöllisesti tehtäviä lyhyissä jaksoissa. 

Tehdään töitä pääasiassa oppilaskeskeisesti. 

 

LISÄKURSSI, LUKION OPPIMÄÄRÄN KERTAUS ENK10 

Tavoitteet Kerrataan lukiossa tähän mennessä opittua ainesta ja tutustutaan 

ylioppilaskirjoitusten eri koemuotoihin. 

Sisällöt Harjoitellaan luetun ymmärtämistä, kuullun ymmärtämistä ja kirjoittamista.  

Tehdään vanhoja ylioppilastehtäviä, kerrataan kielioppia, etenkin prepositioita, 

konjunktioita ja verbioppia.  

Kirjoitetaan aineita ja kuunnellaan viimeisimpiä yo-kuunteluita. 

Työtavat Pyritään oppilaskeskeisiin työtapoihin ja itsenäisyyteen yleensäkin käyttämällä 

hyväksi tietokoneohjelmia ja verkkopalveluja. 

 

 

ENGLANNINKIELINEN KIRJALLISUUS   Verkko-opiskelumahdollisuus ENK11 

Tavoitteet Laajennetaan omaa kielitaitoa vaativampiin ja laajempiin kokonaisuuksiin 

kirjallisuutta apuna käyttäen. Tutustutaan eri kirjallisuuden genreihin. 

Harjoitellaan vieraalla kielellä kirjoittamista erilaisten kirjallisuusteosten 

pohjalta. Opitaan käyttämään verkkokurssia työtapana myös kielen oppimisessa. 

Sisällöt Luetaan yhteensä kolme omavalintaista tai/ja opettajan valitsemaa teosta 

(sivumäärä n.200/kirja), eri genreistä. 

Kirjoitetaan verkossa erilaisia tekstejä, lukupäiväkirjaa, kirjailijaesittelyjä ym. 

teosten pohjalta ja/tai vastataan verkossa oleviin tehtäviin kirjojen pohjalta. 

Jos opiskelija haluaa tehdä kurssin uudestaan ja jos opiskelijoita on useita, he 

voivat valita suoritustavaksi verkkolukupiirin. Se toteutetaan blogityyppisenä 

verkkokurssina, jossa luetaan ja kommentoidaan muiden kirjoituksia 

samoista/samantyyppisistä kirjoista. 

Työtavat Kurssi suoritetaan itsenäisenä verkkokurssina. Opettaja arvioi opiskelijan 

tuottamat tekstit. 
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RUOTSIN  SOVELTAVAT KURSSIT 

 

 

JOHDANTOKURSSI (peruskoulun oppimäärän kertaus) RBK08 

Tavoitteet Kerrataan peruskoulussa opittuja asioita ja laajennetaan sanavarastoa. 

Sisällöt Kurssilla opitaan ja kerrataan perussanastoa ja perusrakenteita, kuten 

substantiiveja, verbejä, adjektiiveja, pronomineja ja sanajärjestystä. 

Harjoitellaan suullista tuottamista, kuuntelemista ja ääntämistä. 

Työtavat Kurssilla käytetään tarpeen mukaan erilaisia työtapoja: yksilö-, pari- ja 

ryhmätyöskentelyä, kirjallisia ja suullisia harjoituksia, kuuntelu- ja 

ääntämisharjoituksia ja pienimuotoisia kirjoitusharjoituksia. 

 

KERTAUSKURSSI (lukion oppimäärän kertaus) 

Ei verkko-opintomahdollisuutta 

RBK09 

Tavoitteet Kerrataan lukion oppimäärän keskeisiä asioita ja harjoitellaan ylioppilaskokeen 

eri osa-alueita. 

Sisällöt Harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, kirjoittamista ja luetun ymmärtämistä 

vanhojen ylioppilaskokeiden avulla. Kerrataan kielen perusrakenteita ja pyritään 

lisäämään sanavarastoa. 

Työtavat Kurssilla käytetään tarpeen mukaan erilaisia työtapoja: yksilö-, pari- ja 

ryhmätyöskentelyä, kirjallisia ja suullisia harjoituksia, kuunteluharjoituksia ja 

runsaasti kirjoitusharjoituksia. 

 

 

B3–KIELTEN SOVELTAVAT KURSSIT 

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA       SAK09/ RAK09 

Tavoitteet Tehdä kansainvälinen toiminta tutuksi. Kielelliset tavoitteet määräytyvät 

toiminnan mukaan. 

Sisällöt Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä 

tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön 

tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. 

Työtavat Monipuoliset viestinnälliset työtavat. Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä 

tarpeen mukaan suullista ja kirjallista viestintää käyttäen. Mahdollisuus 

opettajan kanssa erikseen sopimalla suorittaa kurssi myös itsenäisesti 

hyödyntäen omaa ulkomailla oleskeluaikaa tai työelämäkokemusta. 
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VIESTI PUHUEN JA KIRJOITTAEN    SAK10/ RAK10 

Tavoitteet Vankentaa suullisia ja kirjallisia tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa. 

Sisällöt Kurssilla harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan 

aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai täydennetään niitä opiskelijoiden tarpeiden 

mukaan. 

Työtavat Monipuoliset viestinnälliset työtavat. Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä 

tarpeen mukaan suullista ja kirjallista viestintää käyttäen.  

 

 

 

MATEMATIIKAN SOVELTAVAT KURSSIT 

 

KERTAUSKURSSI, LUKION OPPIMÄÄRÄN KERTAUS MAK14 

Tavoitteet 

ja Sisällöt 

Kerrataan lukion pitkän matematiikan oppimäärä. 

Työtavat Yksilölliset työtavat  

Laskuharjoituksia 

 

KERTAUSKURSSI, LUKION OPPIMÄÄRÄN KERTAUS MBK09 

Tavoitteet 

ja Sisällöt 

Kerrataan lukion lyhyen matematiikan oppimäärä. 

Työtavat Yksilölliset työtavat 

Laskuharjoituksia 

 

 

KEMIAN SOVELTAVAT KURSSIT 

 

BIOKEMIA JA POLYMEERIT – Verkko-opiskelumahdollisuus KEK06 

 

Tavoitteet 

Tavoitteena syventää tietämystä aineista ja yhdisteistä, jotka liittyvät elollisen 

luonnon kemiaan. Toisena tavoitteena on oppia tieteellisen tekstin tuottamista 

tutkielman avulla 

 

Sisällöt 

Kurssin alkuosa suoritetaan hyvin pitkälle verkossa olevia tehtäviä ja asioita 

hyödyntäen. Toinen puoli kurssia sisältää tutkielman tekemisen jostakin 

elolliseen luontoon liittyvästä kemian alueesta 

 

Työtavat 

 

Kurssiin sisältyy paljon omatoimista tiedon etsintää ja sen pohjalta 

johtopäätöksien tekoa ja toisaalta yhteenvedon esittäminen tutkielman 

muodossa. Kurssi edellyttää suoritettuja 1 ja 2 kurssia kemiasta 
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MAANTIETEEN SOVELTAVAT KURSSIT 

 

 

MAANTIETEILIJÄN TYÖVÄLINEET        Ei verkko-opiskelumahdollisuus 

 

GEK05 

 

Tavoitteet 

 Tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa geomedian käytössä. 

 Kurssi antaa myös valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia ja 

paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. 

 

Sisällöt 

 Kurssilla tutkitaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä 

tarkastellaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena 

elinympäristönä.  

 Keskeisintä sisältöä ovat karttojen luku- ja tulkintataito, graafiset 

esittämistaidot sekä muut geomediataidot, joista on erityisesti hyötyä 

maantieteen kirjoituksiin valmistautuville. 

Työtavat  Kurssilla käytetään geomedian työvälineitä, kuten karttoja sekä paikkatieto-

ohjelmia. 

 Kurssilla harjoitellaan myös diagrammien, kuvien, videoiden, median sekä 

suullisten esitysten monipuolista käyttöä. 

 

 

 

 

BIOLOGIAN SOVELTAVAT KURSSIT  

 

TUTKIVA BIOLOGI           Ei verkko-opiskelumahdollisuutta BIK06 

Tavoitteet  Syvennetään lukion biologian peruskäsitteiden hallintaa toiminnallisten 

työtapojen avulla. 

 Tavoitteena on ymmärtää, soveltaa, analysoida sekä havainnollistaa että 

esittää biologista tietoa solutasolta aina kokonaisiin ekosysteemeihin saakka.  

Sisällöt  Kurssilla keskitytään luonnontieteellisten lainalaisuuksien sekä syy- ja 

seuraussuhteiden ymmärtämiseen, vuorovaikutussuhteiden merkityksen 

oivaltamiseen sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen. 

 Kurssi parantaa myös valmiuksia biologian ylioppilastutkintoon 

valmistautuville. 

Työtavat  Kurssilla käytetään monipuolisesti tieto- ja viestinteknologiaa, laborointeja ja 

työskennellään myös digitaalisissa opiskeluympäristöissä. 

 

 

 

HISTORIAN SOVELTAVAT KURSSIT 

 

MAAILMANTILANNE NYT – Verkko-opiskelumahdollisuus HIK07 

Tavoitteet  Oppia seuraamaan ja analysoimaan maailmanpolitiikkaa 

 Oppia mediakriittisyyttä 

 Tukea myös viestintäopintoja 

Sisällöt Kurssilla tarkastellaan kansainvälistä ajankohtaista tilannetta sekä tämän 
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päivän haasteita ja ongelmia, seurataan päivittäistä uutismateriaalia sekä 

etsitään tapahtumille taustoja. Erityisesti kiinnitetään huomiota suurvaltojen 

välisiin suhteisiin.  Pohditaan median roolia uutisvälityksessä.  

Työtavat Kurssi toteutetaan opiskelijakeskeisillä työtavoilla (monimuoto-opetus) 

 

 

 

YHTEISKUNTAOPIN SOVELTAVAT KURSSIT  

 

YHTEISKUNTAOPIN AJANKOHTAISKURSSI YHK05 

Tavoitteet Opitaan taustoittamaan Suomessa käytävää yhteiskunnallista keskustelua 

 ja ymmärtämään syvemmin Suomen kansantaloutta ja sen haasteita. 

Syvennetään muiden YH-kurssien sisältöjä runsaalla ajankohtaisella 

esimerkkiaineistolla. Antaa lisävalmiuksia yhteiskuntaopin ja talousaineiden 

opiskeluun lukiossa ja jatko-opinnoissa. 

 

Sisällöt Kurssilla seurataan päivänpoliittista yhteiskunnallista keskustelua. Opitaan  

perustelemaan omia mielipiteitä. Tarkastellaan talouden kehityslinjoja ja 

pohditaan globaalitalouden vaikutuksia Suomeen. 

Työtavat Kurssi toteutetaan opiskelijakeskeisillä työtavoilla (monimuoto-opetus). 

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti esim. tekemällä tutkielman. 

Tutkielmaan opettaja antaa erilliset ohjeet ja hyväksyy aiheen. 

 

 

 

 

YRITYSTIEDON SOVELTAVAT KURSSIT 

 

YRITTÄMISEN MAAILMA YTK01 

Tavoitteet Antaa perustiedot yrittämisestä ja auttaa pohtimaan omia vahvuuksia 

yrittäjänä. 

Sisällöt Kurssilla käsitellään yrittämistä, yrittäjän ammattia ja yrityksen toimintaa. 

”Perustetaan” oma yritys tai tehdään yrittäjämäinen projekti. Käydään läpi 

mm. liikeideaan, sidosryhmiin, markkinointiin ja johtamiseen liittyviä asioita. 

Korostetaan omaa luovuutta.  

Työtavat Kurssilla ei oppikirjaa, vaan hyödynnetään nettiä ja yleisiä yrityksen 

perustamisen oppaita. Kurssiin kuuluu yritysvierailuja. 
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PSYKOLOGIAN SOVELTAVAT KURSSIT 

 

SOSIAALIPSYKOLOGIA JA KERTAUS 
 

 

PSK06 

Tavoitteet Opiskelija 

 ymmärtää sosiaalipsykologian keskeiset teemat ja käsitteet 

 saa tukea ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen 

 kertaa keskeiset psykologian teemat ja selkiyttää & täydentää 

tietorakenteitaan 

 kehittää esseevastaustaitojaan. 

Sisällöt Kurssin aikana kerrataan psykologian kurssien (1-5) sisältöjä ja harjoitellaan 

yo-tehtävien vastaustekniikkaa.  

Lisäksi perehdytän sosiaalipsykologisiin ilmiöihin. 

Työtavat  aktiivinen ja osallistuva läsnäolo tunneilla 

 annettujen tehtävien tekeminen 

 työtapoina pyritään hyödyntämään toiminnallisuutta ja keskusteluja 

 

PSYKOLOGIAN TUTKIMUSKURSSI PSK07 

Tavoitteet Kurssilla 

 paneudutaan psykologisen tutkimustiedon hankintaan 

 perehdytään erilaisiin tutkimusotteisiin ja –menetelmiin 

 opitaan tekemään pienimuotoinen psykologinen tutkimus 

 

Kurssi soveltuu hyvin opiskelijalle, joka aikoo kirjoittaa psykologian. 

Sisällöt ja 

työtavat 

Kurssilla 

 käydään läpi psykologian tutkimusotteita ja tiedonhankintamenetelmiä 

 opiskelija toteuttaa oman tutkimuksen  

 opponoidaan eli arvioidaan toisten tekemiä töitä. 

 

Hyväksytty suoritus edellyttää laadukasta työskentelyä ja tutkimusotetta. 

Kurssi vaatii opiskelijalta itsenäistä tiedonhankintaa ja pitkäjänteistä 

työskentelyä. 

 

USKONNON SOVELTAVAT KURSSIT 

 

USKONNOT ELOKUVISSA  Itsenäinen verkkokurssi UEK07 

Tavoitteet Opiskelija 

 syventää tietoaan maailman uskonnoista 

 oppii soveltamaan ja löytämään uskonnollisia teemoja ympäröivästä 

kulttuurista. 
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Kurssia suositellaan opiskelijoille, jotka ovat jo käyneet pakolliset kurssit 

uskonnosta. 

Sisällöt Kurssilla opiskelija katsoo itsenäisesti uskontoihin liittyviä elokuvia. 

Työtavat Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkossa. 

Opiskelija katsoo etukäteen sovittuja elokuvia ja tekee niihin liittyviä tehtäviä.  

LIIKUNNAN SOVELTAVAT KURSSIT 

 

TANSSIKURSSI (2vsk.) LIK06 

Tavoitteet Tanssikurssin tavoitteena on antaa hyvä pohja tanssitaidoille sekä rohkeutta 

tanssimiseen. Kurssin aikana opiskelija oppii tanssimaan erilaisten parien kanssa 

(kohteliaisuus, etiketti ym.). 

Kurssi päättyy vanhojentanssiesitykseen. 

Sisällöt Tanssikurssilla käydään läpi yleisimpiä lavatansseja sekä latinalaisia tansseja. 

Mikäli vanhojen tansseihin osallistuva ryhmä on toisessa koulussa liian pieni, 

voidaan lukioiden kesken tehdä yhteistyötä. 

Kurssilla harjoitellaan ja toteutetaan myös vanhojen tanssien ohjelma. 

Työtavat Ohjattu parityöskentely. 

 

LUONTOLIIKUNTA LIK07 

Tavoitteet  Omatoimiseen luontoliikuntaan ohjaaminen. 

 Mahdollisuus tutustua aluelukion opiskelijoihin. 

Sisällöt  Yhdessä toteutettava retki, joka voi sisältää esim. vaellusta, 

telttailua ja melontaa. 

 Mahdollisesti yöpyminen maastossa. 

 Toteutetaan Pihtiputaan opettajan johdolla. 

 Oppilasmäärä kurssilla max. 20. 

 Oppilas osallistuu kurssin kustannuksiin. 

Työtavat  Retki lähiseudulle tai muuta luontoliikuntaa. 

 Ennen retkeä yhteydenpito tapahtuu sähköisesti. 

 Toteutetaan kouluajan ulkopuolella viikonloppuna tai iltaisin. 

 

RINNEKURSSI LIK08 

Tavoitteet Laskettelun ja/tai lumilautailun taitojen kehittäminen 

Mahdollisuus tutustua aluelukion opiskelijoihin 

Sisällöt  Kurssi sisältää vähintään kolme iltaa lähirinteessä (Sahis 

Viitasaarella) ja yhden päiväretken suurempaan keskukseen 

esimerkiksi Tahkolle. 

 Toteutetaan Viitasaaren opettajan johdolla. 

 Oppilasmäärä kurssilla max. 25. 

 Opiskelija osallistuu kurssin kustannuksiin. 

Työtavat  Opettajajohtoinen opetus ja vertaisoppiminen. 

 Ennen kurssia yhteydenpito tapahtuu sähköisesti. 

 Toteutetaan kouluajan ulkopuolella viikonloppuna ja iltaisin. 
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 Itsearviointi kurssin lopussa. 

 

 

 

 

 

LIIKUNTADIPLOMIKURSSI (3.vsk) LIK09 

Tavoitteet Kurssi on tarkoitettu kaikille liikunnasta kiinnostuneille, liikuntaa enemmän 

harrastaville ja liikunnalliselle alalle pyrkiville oppilaille.  

Ehtona kurssin suorittamiselle on viiden liikuntakurssin suorittaminen, joista 

yksi voi olla liikuntadiplomikurssi.  

Sisällöt Kurssin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, 

erityisosaamisesta sekä harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. 

Työtavat Ohjattu itsenäinen opiskelu. 

 

 

 

ITSENÄISEN HARJOITTELUN KURSSI LIK10 

Tavoitteet Ohjata ja tukea itsenäistä ja yksilöllistä liikuntaharrastusta 

Sisällöt  Suunnitelma tulee näyttää liikunnanopettajalle ennen itsenäisen 

kurssin suorittamista. 

 Opiskelijan tulee pitää harjoittelusta henkilökohtaista 

harjoituspäiväkirjaa. 

 Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa yksi kurssi joka vuosi. 

Työtavat  Kurssi tulee suorittaa yhden jakson aikana valmiiksi. 

 Opiskelijalla tulee olla selkeä harjoitustavoite ja –ohjelma, jonka 

mukaan hän suorittaa itsenäisen harjoittelun kurssin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVATAITEEN SOVELTAVAT KURSSIT (Pihtipudas) 

 

TALO- JA SISUSTUSSUUNNITTELU KUK06 

Tavoitteet  oppia rakennus- ja tilasuunnittelun perusteita 

 oppia toteuttamaan mittakaavaan perustuvia sekä tietokoneavusteisia 

ja pienoismallintamisen suunnittelutapoja 

 työskennellä suunnitelmallisesti, tarkasti ja tuloksellisesti 

Sisällöt  rakennussuunnittelun perusteet, mittakaava ja lupapiirrokset 
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 tilasuunnittelun perusteet, tilavuus ja pinta-ala 

 sisustussuunnittelun perusteet, värit ja materiaalit 

 esitystekniikka. 

Työtavat  tehdään yksilöllinen suunnitelma omavalintaisesta kohteesta 

 pohjapiirustus, leikkaus- ja julkisivukuvat, detaljit 

 tilapiirustus, väri- ja materiaalinäytteet, kalustussuunnittelu. 

 

VALOKUVA JA KUVANKÄSITTELY KUK07 

Tavoitteet Opiskelija 

 perehtyy valokuvaukseen historiallisena, esteettisenä sekä 

viestinnällisenä välineenä 

 oppii digitaalisen järjestelmäkameran teknisen toiminnan perusteet 

 oppii digitaalisen valokuvan tallennuksen ja käsittelyn perusteet. 

Sisällöt  järjestelmäkameran rakenne, kuvien tallennusmuodot 

 valokuvaamisen tekniikka automatiikka- ja manuaalisäädöillä 

 kuvankäsittely Photoshop-ohjelmalla 

 valokuvauksen historiaa 

 dokumentoiva valokuvaus; journalismi ja tutkimuskäyttö 

 taidevalokuvaus; lavastus ja kuvataiteelliset kokeilut 

Työtavat kuvausharjoitukset ja tietokonetyöskentely  valittu teema ja teossarja 

 

LUKIODIPLOMI KUK08 

Tavoitteet  suorittaa kuvataiteen valtakunnallisen päättökokeen 

 edellytyksenä neljän (4) kuvataiteen kurssin suorittaminen ennen 

osallistumista  

Sisällöt  lukiodiplomitehtävät, joista opiskelija valitsee yhden toteutettavaksi 

 teos ja portfolio 

 työ- ja ajankäyttösuunnitelma, työpäiväkirja 

Työtavat  järjestetään syksyn 2. jaksossa 

 diplomityöskentelyohjeiden läpikäynti opettajan johdolla (2-3 tuntia) 

 itsenäinen työskentely opettajan valvonnassa, lukujärjestykseen 

merkittynä aikana 

 kirjallinen pohdinta ja lähteiden käyttö 

 teoksen ja prosessin itsearviointi 

 

 

 

KUVATAITEEN SOVELTAVAT KURSSIT (Viitasaari) 

 

PIIRUSTUS JA MAALAUS KUK06 

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa mahdollisuuden kehittää 

persoonallista ilmaisuaan perinteisen piirtämisen ja maalaamisen avulla, 

tutustuu erilaisiin tekniikoihin, materiaaleihin ja työvälineisiin 

Sisällöt Kurssilla käsitellään seuraavia sisältöjä: 
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 piirtämisen ja maalaamisen materiaaleja ja tekniikoita, 

 kuvanrakentamisen keinoja 

 väri- ja valöörioppia 

Työtavat Luonnosteluharjoituksia eri välineillä, yksilöllisiä harjoitustöitä piirtäen ja 

maalaten, annetaan ja vastaanotetaan palautetta sekä pyritään ilmaisuun ja 

hyvään mieleen 

 

 

MUOTO JA RAKENNE KUK07 

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa tilan ja muodon, sekä 

perehtyy monipuolisesti kolmiulotteiseen kuvan tekemiseen, oppii valitsemaan 

ja käyttämään omassa työssään tarkoituksenmukaisia materiaaleja, 

työvälineitä ja tekniikoita sekä arvostaa kädentaitoja. 

Sisällöt Kolmiulotteisten teosten suunnittelua, luonnostelua, muotoilun ja rakentelun 

materiaaleja ja tekniikoita. 

Työtavat Tehdään yksilöllisiä kolmiulotteisia harjoitustöitä muovaillen ja rakentaen 

erilaisista materiaaleista. 

 

 

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMIKURSSI KUK08 

Tavoitteet Opiskelija voi antaa erityisen näytön osaamisestaan ja 

harrastuneisuudestaan suorittamalla lukiodiplomin. 

Sisällöt Diplomi perustuu lukion kuvataiteen tavoitteisiin. Aiheet ja sisällöt 

vaihtelevat osittain ja ovat valtakunnallisia 

Työtavat Kuvataiteen diplomi suoritetaan itsenäisesti kuvataideopettajan valvonnassa. 

Diplomin suorittamiseksi vaaditaan neljä (4) lukion hyväksymää kuvataiteen 

kurssia 

 

 

 

 

 

MUSIIKIN SOVELTAVAT KURSSIT (Pihtipudas) 

 

 

MUSIIKIN PROJEKTIKURSSI 

 

MUK05 

 

Tavoitteet 

 

Projektikurssin tavoitteena on luoda omista kiinnostuksen kohteista lähtöisin 

oleva kokonaisuus, joka voi olla konsertti, musiikkivideo, äänite tms.  

Kurssin suorittaminen ei edellytä syventävien kurssien tekemistä. 

 

 

Sisällöt 

 

Opiskelija itse luo projektinsa sisällön hyväksyttäessään projektin 

opettajallaan. 
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Työtavat 

 

Ohjattu itsenäinen työskentely 

 

 

 

 

MUSIIKIN DIPLOMIKURSSI   

 

MUK06 

 

Tavoitteet 

 

Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja 

sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. Lukiodiplomin 

suorittaminen on osoitus erityisestä harrastuneisuudesta (myös kouluajan 

ulkopuolella) musiikissa ja musiikillisesta erityisosaamisesta. Suorittamisen 

edellytyksenä on vähintään neljän (4) musiikin lukiokurssin suorittaminen. 

Musiikin lukiodiplomin voi suorittaa kahdella eri tavalla, jotka ovat 

musiikkiprojekti tai näytesalkku lukioaikaisista töistä.  

 

Sisällöt 

 

Opiskelija määrittää itse diplominsa lopullisen toteutustavan yhdessä 

opettajan kanssa. 

 

Työtavat 

 

Ohjattu itsenäinen työskentely. 

 

 

 

MUSIIKIN SOVELTAVAT KURSSIT (Viitasaari) 

 

 

MUSIIKIN PROJEKTIKURSSI 

 

 

MUK05 

 

Tavoitteet 

Esittää esimerkiksi eri aineiden, esim. AI kanssa yhteistyössä, tai musiikin 

kurssilla syntynyt ohjelma keväällä esim. vappujuhlassa ja lukion kevään yo-

juhlassa. 

 

Sisällöt ja 

työtavat 

Tarkentuu osallistuvien aineiden opettajien yhteistyön perusteella ja/tai 

opiskelijoiden omien ideoiden mukaan. Suunnitellaan, harjoitellaan ja 

esitetään ohjelmaa lukion kevään yo-juhlaan. Mietitään yhdessä 

esiintymisjännityksestä selviämistä ja tehdään tarvittavaa taustatyötä 

esiintymisen mahdollistamiseksi (mm. roudaus, paikkojen varaukset ym.). 

 

 

 

MUSIIKIN DIPLOMIKURSSI   

 

 

MUK06 

 

Tavoitteet 

 

Suorittaa musiikin lukiodiplomi 

 

Sisällöt ja 

Musiikin diplomi edellyttää vähintään neljän musiikin lukiokurssin 

suorittamista. Diplomityön tarkoitus on antaa laajempi näyttö oppilaan 
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työtavat musiikillisesta harrastuneisuudesta. Diplomi perustuu lukion 

musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin. Opiskelija suorittaa diplomin 

kokoamalla näytesalkun. Näytesalkku voi olla kokoelma lukioaikaista töistä tai 

yksittäisestä projektista. 

 

 

 

VIESTINNÄN SOVELTAVAT KURSSIT (Viitasaari) 

 

MEDIA JA MINÄ VIK01 

Tavoitteet Kurssin käytyään opiskelijalla on entistä selkeämpi kuva mediaa säätelevästä 

lainsäädännöstä ja median itsesääntelystä. Opiskelija tietää, millainen 

yhteiskunnallinen vaikuttaja media on ja osaa tarkastella sen toimintaa 

aiempaa laajemmasta näkökulmasta.  

Sisällöt ja 

työtavat 

Tutustutaan medialainsäädäntöön ja muihin median toimintaa sääteleviin 

seikkoihin. Mietitään omaa suhdetta mediaan ja median roolia 

yhteiskunnallisena vaikuttajana. Kurssilla tarkastellaan mediaa niin tuottajan 

kuin vastaanottajan näkökulmasta. 

 

MEDIAN VALTA JA MEDIAKRITIIKKI VIK02 

Tavoitteet Opitaan suhtautumaan omaan median käyttöön ja median toimintaan aiempaa 

tietoisemmin ja kriittisemmin. Harjaannutaan katsomaan erilaisia 

ohjelmaformaatteja mediakriittisestä näkökulmasta.  

Sisällöt ja 

työtavat 

Kurssi perehdyttää viestinten, erityisesti sähköisen median, kriittiseksi 

tarkkailijaksi. Perehdytään median asemaan yhteiskunnassa mielipiteen 

muokkaajana ja vallankäyttäjänä. Perehdytään uutisten ja viihdeohjelmien 

rakenteisiin ja sisältöihin. Tehdään pienimuotoinen tutkielma 

mediakriittisestä näkökulmasta. 

 

MEDIAN LUKIODIPLOMI VIK03 

Tavoitteet Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää opiskelijan viestintäsivistystä ja 

erilaisten viestintätaitojen hallintaa, joita tietoyhteiskunnan täysivaltainen 

kansalainen tarvitsee. Koska lukiodiplomin suorittajalta vaaditaan 

monipuolista tietämystä mediasta, välineiden hallinnan ja ilmaisukeinojen 

lisäksi edellytetään viestien tulkinnan taitoa ja median toimintaympäristön 

hahmottamista. (OPH: Median lukiodiplomin tavoitteet.) 

Sisällöt ja 

työtavat 

Median lukiodiplomin pohjana ovat opiskelijan lukioaikana suorittamat 

vähintään neljä (4) mediaan liittyvää tai soveltavaa kurssia, joiden jälkeen 

suoritetaan lukiodiplomikurssi. Lukiodiplomiin kuuluvat valtakunnalliset 

tehtävät löytyvät kyseisen lukiodiplomin ohjeista (ks. 

http://www.edu.fi/lukiodiplomit/median_lukiodiplomi). Sieltä löytyvät myös 

diplomin yleiset suoritusohjeet. Jos haluat tehdä median lukiodiplomin, ota 

yhteyttä viestinnän opettajaan.  
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39 

 

ILMAISUTAIDON SOVELTAVAT KURSSIT (Pihtipudas) 

 

 

 

DRAAMA       ITK01 

Tavoitteet Opiskelija 

 tutustuu osallistavan teatterin eri genreihin,  

 rohkaistuu ilmaisemaan itseään ja heittäytymään turvallisessa 

ilmapiirissä, 

 harjoittelee improvisaatiota ja ”mokaamista”, 

 kehittää ryhmätyötaitojaan, roolin omaksumista, palautteen antamista 

ja saamista, 

 osallistuu sekä osallistavan että esittävän draaman esityksiin. 

Sisällöt  Draamasopimuksen tekeminen, 

 eri genrejen kokeileminen,  

 improvisaatio 

 prosessidraama  

 foorumteatteri 

 ”joo”-periaate 

 dramaturginen ajattelu 

 statukset 

Työtavat  keskustelu, 

 ryhmäytymis- ja lämmittelyharjoitukset 

 tarinankerronta 

 statusharjoitukset 

 prosessidraaman ja foorumteatterin työtavat, 

 oppimispäiväkirja 

TEATTERI       ITK02 

Tavoitteet Opiskelija 

 oppii teatterin tekemistä, esittämistä, draaman tulkitsemista, 

katsomista ja arvioimista 

 pystyy pitkäjänteiseen työhön esityksen valmistamisessa ja 

sietämään projektin keskeneräisyyttä 

 oppii dramatisoinnin käsitteitä: dramaturgiset mallit, jännitteet, 

henkilöiden roolit yms.  

 oppii roolin omaksumista 

 oppii rytmin, tilan ja liikkeen merkitystä esityksissä 

 soveltaa statusajattelua 

 tutustuu teatteriammatteihin 

 oppii analysoimaan draamallisia esityksiä. 

Sisällöt  Draamasopimuksen tekeminen 

 improvisaatioharjoitukset 

 roolin ottaminen, siinä pysyminen ja sen kehittäminen 

 esittävän (ja osallistavan) draaman esityksen tuottaminen 

 tekstin muokkaaminen draamaksi 
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 näytelmän analysointi 

 tutustuminen ammattiteatteriin ja teatteriesityksen katsominen. 

 

Työtavat  ryhmäytymis- ja lämmittelyharjoitukset 

 improvisaatioharjoitukset 

 keskustelu 

 tekstin muokkaaminen 

 harjoittelu ja esittäminen  

 vierailu 

 oppimispäiväkirja 

ILMAISUTAIDON PROSESSIKURSSI          Verkko-opiskelumahdollisuus  ITK03 

Tavoitteet Opiskelija syventää draaman osaamistaan joko tekemällä 

Opetushallituksen teatterihistoriakurssin internetistä tai osallistumalla 

taiteiden väliseen draamaprojektiin. 

Sisällöt Valinnan mukaan. 

Työtavat Sisällön mukaan. 

TEATTERIDIPLOMI ITK04 

Tavoitteet Teatterin lukiodiplomin suorittamisen tavoitteena on taiteellisen 

oppimisprosessin vahvistaminen. Siinä pyritään draamallisten ja teatteri-

ilmaisullisten taitojen vahvistamiseen sekä vuorovaikutustaitojen 

kartuttamiseen  ja itsearvioinnin kehittämiseen. 

Sisällöt  Työsuunnitelman tekeminen 

 Työ- ja oppimispäiväkirja 

 Esitys 

 Palautekeskustelu 

 Prosessin kirjallinen loppuarviointi eli reflektio 

Työtavat  Suunnitelman laatiminen 

 Työ- ja oppimispäiväkirjan pitäminen 

 Esityksen (max. 30 min.) valmistaminen joko yksin tai ryhmässä 

 Palautekeskustelu 

 Kirjallisen reflektion kirjoittaminen 
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TEKSTIILITYÖN SOVELTAVAT KURSSIT (Pihtipudas) 

 

PUKEUTUMISKURSSI TSK01 

Tavoitteet  Oppilas osaa valita omalle vartalotyypilleen sopivan asun eri 

käyttötarkoituksiin. 

 Oppilas tietää juhlapukeutumisen pääperiaatteet. 

 Oppilas oppii omaa asua valmistaessaan uusia vaateompelun työtapoja 

sekä käsittelemään erilaisia materiaaleja. 

Sisällöt  Tutustutaan erilaisiin vartalotyyppeihin ja kullekin tyypille 

edullisimpiin pukeutumistyyleihin. 

 Tutustutaan etiketin mukaisen juhlapukeutumisen periaatteisiin. 

 Suunnitellaan ja valmistetaan vaate itse valittuun 

käyttötarkoitukseen. 

Työtavat Vaateompelun työtavat syventäen perusopetuksessa opittua. 

 

PERINNEKÄSITYÖKURSSI TSK02 

Tavoitteet Oppilas oppii arvostamaan oman kotiseutunsa käsityöperinnettä sekä oppii 

näkemään yhteyden perinteisen ja nykyaikaisen käsityöprosessin välillä. 

Oppilas valmistaa itse suunnittelemansa työn käyttäen suunnittelunsa 

virikkeenä jotain vanhaa tekstiiliä. 

Sisällöt  Tutustutaan pihtiputaalaisiin vanhoihin käsitöihin oppilaiden kotoa 

tuomien erilaisten vanhojen tekstiilien avulla. 

 Suunnitellaan ja valmistetaan sisustus- tai vaatetustekstiili omaan 

käyttötarkoitukseen käyttäen apuna vanhaa tekstiiliä. 

Työtavat Erilaisia tekstiilityön työmenetelmiä oman virikemateriaalin ja suunnitelman 

mukaan. 

 

PAINOKANGASSUUNNITTELUN JA –TOTEUTUKSEN PERUSTEET TSK03 

Tavoitteet Oppilas osaa soveltaa kuvallisen ilmaisun taitojaan ja ideoitaan 

painokangassuunnitteluun. 

Oppilas tuntee painokangassuunnittelun perusperiaatteet, joita soveltaen 

suunnittelee painokuosin värivaihtoehtoineen parikuosiperiaatteella sisustus- 

tai vaatetuskäyttöön. 

Oppilas osaa valita ja käyttää suunnittelemaansa kuosiin soveltuvaa 

painotekniikkaa painokankaiden toteutuksessa. 

Sisällöt  Tutustutaan painokankaan suunnittelu- ja valmistusprosessiin; 

lähtöideasta sommittelun perusteisiin, jatkuvan painopinnan 

rakentumisen periaatteisiin, värisuunnitelmiin, painotekniikoihin. 

 Suunnitelmat toteutetaan joko manuaalisesti peitevärityöskentelynä 

tai tietokonetta apuna käyttäen tai näiden yhdistelmänä tutustutaan 

erilaisiin painotekniikoihin ja niiden vaatimiin viimeistyksiin  

 Suunnitellaan ja toteutetaan painokankaat parikuosiperiaatteella 

sisustus- tai vaatetuskäyttöön. 

Työtavat Oppilas arvioi omaa työtään ja työtapojaan suunnittelu- ja työprosessin ajan 

suunnitellen ja valiten sopivia työtapoja sekä arvioiden oman työnsä laatua 

opettaja tukee arvioinnin kaikissa vaiheissa 
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valmis työ suunnitelmineen arvioidaan yhteisessä palautekeskustelussa 

 

 

 

TEKNISEN TYÖN SOVELTAVAT KURSSIT  

 

TEKNISEN TYÖN KURSSI Tuotesuunnittelu ja design TKK01 

Tavoitteet Opiskelija oppii suunnittelemaan ja valmistamaan käyttöesineen annetuista 

materiaaleista (puu, metalli). Tavoitteena on kädentaitojen kehittäminen, 

suunnittelu ja piirtäminen käsin ja CAD -ohjelmalla sekä suunnitteluun ja 

valmistamiseen liittyviin ongelmiin toimivan ratkaisun löytäminen. Lisäksi 

tavoitteena on turvalliseen työskentelyyn oppiminen. 

 

Sisällöt  Opiskelija valitsee haluamansa tuotteen tai aihepiirin. Materiaalin 

valinnassa ja muotoilussa kiinnitetään erityisesti huomiota 

käyttöesineen ulkonäköön, turvallisuuteen ja käyttömukavuuteen sekä 

valmistuskustannuksiin.  

 Mitä suunnitellaan? 

 Miten toteutetaan? 

 Integrointi muihin oppiaineisiin 

 

Työtavat  Ideointi ja luonnoksien piirtäminen käsin 

 Työsuunnitelman laatiminen, materiaalien valinta ja työpiirustuksen 

tekeminen CAD -ohjelmalla 

 Tuotteen valmistaminen käytössä olevin konein ja laittein 

 Raportointi ja kriittinen tarkastelu 

 

 

Elektroniikan mahdollisuudet  TKK02 

Tavoitteet Opiskelija oppii suunnittelemaan ja rakentamaan toimivan elektroniikkaa 

hyödyntävän laitteen tai laitteiston. 

 

Ongelmaratkaisukyvyn kehittyminen. 

Sisällöt Kytkentäkaavioon ja sen suunnittelemiseen sekä piirilevyn työstö- ja 

valmistusmenetelmiin tutustuminen. Laitteen erilaisiin kotelointi- ja 

suojausvaihtoehtoihin tutustuminen ja sopivimman valitseminen. 

 

Laitteen rakentaminen ja koteloinnin valmistaminen  

Integrointi:  kuvataide, atk, fysiikka 

Työtavat Suunnitellaan kytkentäkaavio tietokoneohjelman avulla. Tehdään 

valotuskalvo, valotetaan piirilevyaihio ja syövytetään piirilevy valmiiksi. 

Porataan tarvittavat reiät ja asetetaan komponentit levylle. Juotetaan osat 

kiinni.  Tarkistetaan ja testataan laitteen toiminta. Tehdään tarvittava 

kotelointi. 

Raportointi kirjallisesti eri työvaiheista. 
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TIETOTEKNIIKAN SOVELTAVAT KURSSIT 

 

AT01 PERUSKURSSI ATK01 

Tavoitteet Opiskelija oppii käyttämään lukio-opinnoissa sekä sähköisissä 

ylioppilaskirjoituksissa käytettäviä tvt-välineitä. 

 

Sisällöt  Kurssilla käydään läpi perusteet sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa 

tarvittavista ohjelmista, joita ovat erityisesti Libre Office ja  

GIMP/Pinta. Myös muut lukio-opiskeluihin tarvittavat tvt-välineet 

käydään läpi, esimerkiksi esseen kirjoittaminen ja diaesityksen 

tekeminen. 

 Lisäksi opetellaan oman tietokoneen käyttöönottoa ja ohjelmistojen 

hallintaa sekä varmennetaan sähköpostin ja Pedanetin käyttöä. 

Työtavat Opettajan demot, ohjaavat tehtävät, näytetyöt. 

 

AT02 GRAFIIKKAA JA OHJELMOINTIA 

 

ATK02 

Tavoitteet Opiskelija perehtyy johonkin ajanmukaiseen vektorigrafiikkaohjelmaan ja 

animaatiotekniikkaan.  

Sisällöt Kurssilla opetellaan animaatioiden tekemistä vektorigrafiikan avulla. Apuna 

käytetään jotakin sopivaa ja ajanmukaista ohjelmointikieltä. 

 

Työtavat Kurssilla käytetään työtapoina demonstraatioita ja ohjaavia tehtäviä, sekä 

harjoitustöitä.  Kurssi arvioidaan numerolla. 

 

AT03 KUVANMUOKKAUSTA 

 

ATK03 

Tavoitteet Opiskelija perehtyy valokuvien muokkaukseen ja videokuvan editointiin. 

 

Sisällöt Kurssilla käydään läpi valokuvien muokkauksen perusteet jollakin 

ajankohtaisella ohjelmalla, esimerkiksi Gimpillä. Videokuvan käsittelystä 

opiskellaan editoinnin perusteet, tehosteiden ja siirtymäefektien käyttö 

sekä tekstitysten tekemistä. 

 

Työtavat Kurssilla käytetään työtapoina demonstraatioita ja ohjaavia tehtäviä, sekä 

harjoitustöitä.  

 

 

 

AT04 OHJELMOINTI   

 

ATK04 
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Tavoitteet Opiskelija perehtyy ohjelmoinnin perusteisiin ja tutustuu johonkin 

ajankohtaiseen ohjelmointikieleen.  

Sisällöt Kurssin alkuosassa perehdytään ohjelmoinnin logiikkaan ja periaatteisiin. 

Ohjelmointitaitoja syvennetään muokkaamalla valmiita ohjelmakoodeja, sekä 

rakentamalla itse lyhyitä ohjelmakokonaisuuksia jonkin ajanmukaisen 

ohjelmointikielen perusrakenteilla.  

Työtavat Kurssilla käytetään työtapoina demonstraatioita ja ohjaavia tehtäviä, sekä 

harjoitustöitä.  

 

 

18. ERIKOISLINJOJEN  KURSSIKUVAUKSET (P) 
 

LENTOPALLOLINJA 

 

LAJIVALMENNUS LEL01 - 24 

Tavoitteet Kokonaisvaltainen urheilijana kehittyminen ja hyvät elämänhallintataidot: 

urheilu, opiskelu, ihmissuhteet ja lepo. 

Sisällöt  Lajiharjoittelu 

 Fyysinen harjoittelu 

 Psyykkinen harjoittelu 

 Teoriaopinnot 

 Ohjaajakoulutus 

Työtavat  Fyysinen harjoittelu ryhmässä ja yksilöllisesti 

 Psyykkinen harjoittelu ryhmässä ja yksilöllisesti 

 Kokeilemalla oppiminen 

 

HIIHTOLINJA 

 

Lajivalmennus/ hiihtolinja LIH01-24 

Tavoitteet Kokonaisvaltainen urheilijana kehittyminen ja hyvät elämänhallintataidot: 

urheilu, opiskelu, ihmissuhteet ja lepo. 

Sisällöt  Tekniikkaharjoitukset suksilla ja juosten 

 Aerobisen peruskunnon kehittäminen 

 Kehonhuolto 

 Lajinomaisen harjoittelun monipuolistaminen 

 Lajinomaisten voimatasojen kehittäminen 

 Kilpailuun valmistautuminen 

 Urheilijan elämänhallintataidot 

Työtavat  Säännöllinen laji- ja oheisharjoittelu eri vuodenaikojen mukaan 

 Testaus: Liikkuvuus, voima ja maksimaalinen hapenotto 

 Ryhmävalmennus ja yksilöllisten harjoitusohjelmien noudattaminen 

 Leiritys kotimaassa 

 

 



45 

 

PARTIOLINJA 

 

TULEVAISUUDEN JOHTAJA - PARTIOLINJA JOH01 – JOH24 

Tavoitteet Linjan käytyään nuorilla johtajilla on hyvä itsetuntemus ja itseluottamus. 

Heillä on rohkeus ja taito tehdä itsensä, toisten ihmisten ja ympäristön 

kannalta eettisesti ja moraalisesti kestäviä päätöksiä. Linjan tavoitteena on 

auttaa hahmottamaan omia vahvuuksia ja rohkaista ottamaan vastuuta; luoda 

positiivista mielikuvaa tulevaisuudesta ja nuoren omista 

vaikutusmahdollisuuksista siihen; rakentaa luottamusta tulevaisuudessa 

selviämiseen; auttaa menestymään lukio-opinnoissa sekä luomaan pohjaa 

johtajana toimimiselle tulevaisuudessa. 

Sisällöt Linjan opetussisällöt koostuvat viidestä yhteistä opintokokonaisuudesta, 

jotka ovat: 

 Itsensä johtaminen 

 Johtaminen 

 Yrittäjyys 

 Viestintä 

 Globaaliajattelu ja toiminta 

 

Lisäksi linjan opintoihin kuuluu valinnainen teema, Tulevaisuuden tekijän 

taidot  

Työtavat  Opiskelu toteutetaan pääosin ryhmä- tai parityöskentelyn sekä 

projektityöskentelyn keinoin (tiimioppiminen) 

 henkilökohtaiset oppimissopimukset tai vaelluskartat ja oman 

toiminnan reflektointi 

 itsensä johtaminen linjaopinnoissa ja lukion perusopinnoissa 

 johtajuusharjoittelu 

 partiosisällöt, samoajien ikäkausiohjelma: valinnaiset aktiviteetit 

 yhteisölliset reflektointitilanteet ja arvioinnit 

 luennot ja vierailut 

 yksilöllinen oppiminen, teorian ja tiedon hakeminen oppijan 

oppimistyylin mukaisesti 
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KEIHÄSLINJA 

 

KEIHÄÄNHEITON LAJIVALMENNUS KEK01-24 

Tavoitteet Linja tarjoaa opiskelijoille erikoistumismahdollisuuden keihäänheiton ja 

muiden heittolajien lajivalmennukseen osana lukio-opiskelua, kehittyä 

urheilijana, monipuolistua säännöllisen liikunnan harrastajana sekä kehittyä 

lajin huippumenestyjäksi. 

Sisällöt Opetus koostuu erikseen laadittavan opetussuunnitelman mukaan: 

 lajitekniikasta (1/3),  4vvt 

 yleisestä taito- ja fysiikkaharjoittelusta (2/3), 2 vvt 

 testauksista yhteistyössä lentopallolinjan kanssa 

 osallistumisesta lajien kilpailuihin 

 ohjatuista iltaharjoituksista 

Työtavat Yleiskuvaus 

Linjan lajiharjoitukset toteutetaan sekä päiväharjoitteluna että myös 

ohjattuina iltaharjoituksina. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa linja-

opintoja 6-8 kurssia vuodessa osana lukion oppimäärää. 

 

Lajivalmennus ja opetus voidaan toteuttaa osin ostopalveluna neljänä 

harjoituskertana viikossa ja yhteensä kuuden oppitunnin ajan viikossa.  

 

Vuosiohjelma 

Lajiharjoittelu, tekniikkaharjoittelu, yleinen taito- ja fysiikkaharjoittelu, 

peruskuntoharjoittelu sekä koordinaatioharjoittelu ajoitetaan lukuvuodelle 

erillisen ja osin yksilöllisen aikataulun mukaan.  
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MUSIIKKILINJA (P) 

 

MUSIIKIN TAIDOT 

 

1LK MUL 1, 3, 5   

2LK MUL 7, 9, 11      

3LK MUL 13, 15 

 

 

Tavoitteet 

 Kehittää ryhmä- ja esiintymistaitoja 

 harjoituttaa soitto- ja laulutekniikkaa ja tulkintaa erilaisten 

harjoitusten avulla opiskelijan ja/tai ryhmän lähtötason mukaan 

 antaa valmiuksia kevyen musiikin kokonaisvaltaiseen hahmottamiseen 

 harjoituttaa keikkatilanteiden organisointia (mm. soittimien ja 

muiden tarvittavien laitteiden kuljettaminen, laitteiden kytkeminen, 

keikkojen hankkiminen, ohjelmiston suunnittelu) 

 

Sisällöt 

Opiskelija 

 opiskelee musisoiden läpileikkauksen kevyen musiikin tyylilajeista, 

painotus kunkin ryhmän kiinnostuksen kohteissa 

 harjoittaa taitojaan erilaisten tekniikka- ja tulkintaharjoitusten 

avulla 

 valmistaa musiikillisia konserttikokonaisuuksia erilaisiin tilaisuuksiin 

Työtavat Ryhmä- ja yksilöopetus 

 

MUSIIKIN TIEDOT 1LK MUL 2, 4, 6 

2LK MUL 8, 10, 12    

3LK MUL 14, 16     

Tavoitteet Harjoituttaa käytännön musisoinnin tarpeista lähtevää musiikin lukutaitoa 

antaa valmiuksia musiikin peruskäsitteiden hahmottamiseen 

tutustuttaa musiikin dokumentointiin 

Sisällöt Opiskelija 

 oppii hahmottamaan musiikin peruskäsitteitä erilaisten 

teoreettisten sekä toiminnallisten harjoitusten avulla  

 tutustuu rytmin, melodian ja sointujen luku- ja kirjoitustaitoon 

tuottaen tarvittavia soittolappuja sekä nuotinnuksia ja tabulatuureja 

Työtavat Ryhmäopetus / itsenäinen työskentely 
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19. ERIKOISLINJOJEN  KURSSIKUVAUKSET (V) 
 
MUSIIKKILINJA (Viitasaari) 

 

MUSIIKKILINJAN ALKUSOITTO Mul1 

Tavoitteet Tutustutaan ja syvennetään tietoja oppilaiden lähtötason mukaan eri musiikin 

tyylilajeista (esim. populaarimusiikki, taidemusiikki). Kerrataan/syvennetään 

tietoja seuraavista osa-alueista oppilaiden lähtötason mukaan: sävelet, 

yleisimmät asteikot, intervallit, soinnut, rytmit, musiikin merkintätavat 

Sisällöt ja 

työtavat 

Soitetaan, lauletaan, kuunnellaan ja/tai etsitään tietoa oppilaiden 

aikaisemmat tiedot ja taidot huomioiden esim. seuraavista populaarimusiikin 

tyylilajeista: blues, jazz, country, soul, reggae, pop, folk, rock, iskelmä ja 

metallimusiikki. Tehdään itse helppoja soinnutuksia ja lisä-ääniä melodioihin. 

 

YHTEISMUSISOINTI Mul2 

Tavoite Kerrataan ja syvennetään eri luokkainstrumenttien soittotaitoa oppilaan 

lähtötaso huomioiden 

Sisällöt ja 

työtavat 

Soitetaan ja lauletaan eri tyylilajien kappaleita niin, että jokainen oppilas 

kertaa ja syventää taitojaan seuraavissa instrumenteissa: rummut, cajon, 

kosketinsoittimet, kitara/sähkökitara, basso. Lisäksi käytetään muita 

luokasta löytyviä soittimia, joiden soittoa harjoitellaan, esim. 

boomwhackersit, kazoot, eri rytmisoittimet, ukulele jne. Tunneilla käytetään 

yhteissoitossa myös oppilaiden omia soittimia mahdollisuuksien mukaan. 

 

 

POPULAARIMUSIIKIN SÄVELLYS JA SANOITUS Mul3 

Tavoite Oppilas säveltää ja sanoittaa oman/omia populaarimusiikin kappaleita 

Sisällöt ja 

työtavat 

Vierailevan opettajan opetussuunnitelman mukaan 

 

NUOTINNUSOHJELMAT JA TRANSKRIPTIO Mul4 

Tavoite Opetellaan tekemään itse nuotteja itse valitusta kappaleesta (esim. 

radiosoitossa oleva, josta ei ole vielä nuotteja julkaistu). Opetellaan 

MuseScoren käytön perusteet, ja tehdään transkriptioista ja omista 

sovituksista ja/tai sävellyksistä siistit nuotit 

Sisällöt ja 

työtavat 

Transkriptioiden tekeminen, nuotinnetaan omia sävellyksiä ja/tai sovituksia 

ja transkriptioita käyttäen MuseScore nuotinnusohjelmaa 

 

KANSANMUSIIKIN SÄVELLYS JA SANOITUS Mul6 

Tavoite Tehdä itse kansanmusiikkikappaleita 

Sisällöt ja 

työtavat 

Vierailevan opettajan opetussuunnitelman mukaan. 
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TAIDEMUSIIKIN SÄVELLYS Mul7 

Tavoite Tehdä oma taidemusiikkisävellys/-sävellyksiä, tutustua esim. nykymusiikin 

sävellystekniikoihin ja -teknologiaan. 

Sisällöt ja 

työtavat 

Vierailevan opettajan opetussuunnitelman mukaan. Kurssi voidaan suorittaa 

myös Musiikin Ajan kesäkurssina. 

 

YHTEISSOITTO JA STUDIOTYÖSKENTELY Mul8 

Tavoite Äänitetään ryhmän kanssa kappale/kappaleet studiossa ja tutustutaan 

studiotyöskentelyn ja äänenmuokkauksen perusteisiin 

Sisällöt ja 

työtavat 

Valitaan ja harjoitellaan kurssin alussa opiskelijoiden kanssa 

kappale/kappaleet, jotka käydään kurssin lopuksi äänittämässä studiossa. 

Työtavat ja sisältö tarkentuvat vierailevan opettajan opetussuunnitelman 

mukaan 

 

ILMAISU- JA ESIINTYMISTAITO Mul9 

Tavoite Kurssin tavoitteena on olla vastapainona rankalle koulutyölle, antaa 

opiskelijalle rohkeutta omaan yksilölliseen itsensä ilmaisuun ja vapauttaa 

mielikuvitusta. Kurssilla autetaan ymmärtämään esiintymisjännitystä, sen 

oireita ja ilmenemismuotoja, vahvistetaan opiskelijan kykyä ja halua olla 

esillä erilaisissa esiintymistilanteissa. Yksi tavoitteista olisi vähentää 

opiskelijan esiintymisjännitystä ja lisätä innostusta itsensä ilmaisuun eri 

tavoilla. Kurssi on avoin myös muille, kuin musiikkilinjalaisille. 

Sisällöt ja 

työtavat 

Käytetään erilaisia draaman perustyötapoja, joiden tavoitteena on etsiä omia 

ilmaisuvaroja (äänenkäyttö, kehonkieli) ja joiden avulla oppilaat pääsevät 

kokemaan yhdessä tekemistä, esillä oloa ja toisten katsomista ja 

katsottavana olemista turvallisessa ja kritiikittömässä ympäristössä. Aikaa 

käytetään erilaisiin ryhmäytymisharjoituksiin, eri harjoitusten purkuun ja 

reflektointiin. Kurssilla kokeillaan mm. improvisaatiota ja prosessidraamaa 

 

 


