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REHTORIN TERVEHDYS LUKUVUOTEEN 2022-2023 
 
Lukemalla ee uimaan opi, vetteen se on mäntävä 
 
Lämpimästi tervetuloa aloittamaan kouluvuotta 2022-2023! Koulumme 66. toimintavuosi 
käynnistyy myötätuulessa. Opiskelijamäärämme kasvaa ja talo on täynnä osaavia ja motivoituneita 
nuoria ja aikuisia. Meillä on erinomaiset edellytykset viihtyä, oppia, kasvaa, opettaa ja kasvattaa.  
 
Tänä lukuvuonna käytämme viimeistä kertaa rinnakkain kahta opetussuunnitelmaa. 1. ja 2. 
vuosiluokan opiskelijat suorittavat opintojaksoja ja keräävät opintopisteitä 1.8.2021 voimaan 
tulleen opetussuunnitelman (LOPS 2021) mukaisesti. Vanhemmat ikäluokat opiskelevat 1.8.2016 
käyttöön otetun opetussuunnitelman (LOPS 2016) pohjalta kursseja. Opintojaksoille ja kursseille on 
määritelty vastaavuudet, joten yksittäisten opintojen suorittaminen ”väärän” opetussuunnitelman 
mukaan on mahdollista.  
 
Tuntikaaviossa (s. 14) palaamme 75-minuutin oppitunteihin. Päättöviikon rakenteeseen tulee pieni 
muutos (s. 14).  Toimivilla rakenteilla pyrimme mahdollistamaan laadukkaan oppiminen.  
 
Tästä opinto-oppaasta löydät tarvittavat tiedot koulutyösi suunnitteluun. Sivuilla 38-39 on 
opintojakso- ja kurssitarjotin, jonka pohjalta voit luoda itsellesi henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman. Opinto- ja kurssitarjontakoosteet (s. 36–37) sekä opintojakso- ja 
kurssikuvaukset (s. 42–66) havainnollistavat, mitä opiskeltavaa on tarjolla eri oppiaineissa. 
Työpäivät ja tapahtumakalenterit löytyvät sivuilta 8-13. Lue koko opas huolellisesti!  
 
Opintojaksoille ja kursseille ilmoittautuminen tapahtuu Wilmassa. Olennaista on valita rohkeasti 
itseä kiinnostavia omaa oppimista ja tulevaisuuden tavoitteita palvelevia kursseja. Abiturienteille on 
tarjolla kertauskursseja ennen yo-kirjoituksia sekä syksyllä että keväällä ja velvoitankin abit 
osallistumaan näille kursseille kirjoitusaineissa. Aineenopettajat kertovat mielellään 
opintotarjonnasta, jottei kenenkään tarvitse tehdä sokkovalintoja. Ykkösvuoden opiskelijat saatte 
valmiin työjärjestyksen syksyn opintoihin.  
 
Ykkösvuoden opiskelijana suoritat ensimmäisessä periodissa lukio-opiskeluun perehdyttävän 
opintojakson (OP3, s. 40-41). Joissakin oppiaineissa ensimmäiset pakolliset opintojaksot on jaettu 
viiteen opetusryhmään, mikä toivottavasti helpottaa opintojesi alkutaivalta. Opinto-ohjaajasi, 
ryhmänohjaajasi ja aineenopettajasi opastavat sinua mielellään. Jos kohtaat vaikeuksia, niihin 
kannattaa etsiä apua mahdollisimman pian (opiskeluhuollosta s. 29-33). 
 
Laanilan lukion opintotarjonnan lisäksi voit tehdä valintoja Oulun muiden lukioiden tarjottimilta. 
Useimmat lukiot noudattavat kanssamme samaa tuntikaaviota, mikä mahdollistaa siirtymisen 
koulujen välillä jopa kesken päivän. Opintojen suorittamisesta muissa lukioissa löydät tietoa opinto-
oppaan sivulta 21.  
 
Opiskelu ja oppiminen edellyttävät lukemista, asioihin perehtymistä. Laanilan lukio ei mene 
lukematta läpi. Kenties tärkein elämisen taito ja oppimisen edellytys on kuitenkin uteliaisuus, 
tiedonjano – veteen meneminen. Siispä rohkeaa, yritteliästä lukuvuotta meille kaikille! 
 
Timo Kärkkäinen, uimamaisteri 
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HENKILÖKUNTA JA YHTEYSTIETOJA  
 

Rehtori Timo Kärkkäinen     044 703 9294 
 
Vararehtori Jarkko Himanka    050 577 9568  
 
Opinto-ohjaaja Hanne-Marika Anttila    044 703 9303  
 
Erityisopettaja Titta Torppa    044 703 9675 
 
Kuraattori Riitta Rönkä     044 703 9674 
 
Psykologi Minna Kovala-Viita   040 632 6096  
 
Koulusihteerit 
 Ritva Tuohino    050 316 6619 
 Heidi Kaarre (ma ja ke)    050 316 6734 
 
Virastomestari Markku Tarkkinen    044 703 9295 
 
Terveydenhoitaja Aila Lausmaa    044 703 4623 
     
Kiinteistönhoitaja Vesa Röyttä    044 703 2791 
 
Ruoka ja puhtaus, työnjohtaja Riitta Vesa  040 767 1262 
 
 

 

Rehtorin, erityisopettajan, koulukuraattorin, koulupsykologin, koulusihteereiden, vahtimestarin, 
terveydenhoitajan ja kiinteistönhoitajan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@ouka.fi 
 

 

Laanilan koulun kotisivut:  www.laanilanlukio.fi  
http://www.ouka.fi/oulu/laanilan-lukio 
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Opettajat   

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@eduouka.fi.  
 
Anttila Hanne-Marika, FM   HPU  opinto-ohjaus 
Eskola Helena  HEE terveystieto 
Fredriksson Tiina, FM   TFR  englanti, ruotsi 
Grekula Senni, FM   SGR  kemia, matematiikka 
Haakana Marjo–Riitta, FM   MRH  englanti, ranska  
Halme Merja, LiTM   MHA  tyttöjen liikunta 
Heikkinen Nina,   HeikkiNi opinto-ohjaus 
Himanka Jarkko, FM   JHI  matematiikka, tietotekniikka  
Ilo Milla-Maria   kuvataide 
Immonen Tuomas, LiTM   TIM  poikien liikunta 
Juustila Wilma, FM   WJU  äidinkieli ja kirjallisuus 
Karjalainen Milla, FM  MilKa kemia, matematiikka 
Kuikka Jaana, FM   JKU  matematiikka, fysiikka 
Kärkkäinen Timo, TM   TKA  rehtori (uskonto, psykologia)   
Louekari Väinö, FM   VLO  historia, yhteiskuntaoppi 
Palokangas Iina, KM  IPA musiikki 
Pekkala Antti, FM  PAN matematiikka, fysiikka 
Pöykkö Heikki, FT   HPÖ  biologia, maantiede 
Sainio Terhi, TaM   TSA  kuvataide 
Salmela Nina, FM   NSA  saksa, ruotsi 
Saukkonen Riikka-Maria, FM  RIS  äidinkieli ja kirjallisuus 
Svartström Jonna, TM  SVJ uskonto, psykologia, filosofia 
Tala-Kopperoinen Noora, TM NTA uskonto, psykologia, filosofia   

(vv 10.8.2022 - 8.2.2023) 
Tiittanen Sanna, FM   STII  ruotsi 
Turtinen Anna, TM  TUA uskonto, psykologia, filosofia 

(10.8.2022 - 8.2.2023) 
 
Ryhmänohjaajat:  

 
22A Wilma Juustila  0400 958 452 LUOKKA 306 
22B Antti Pekkala    LUOKKA 305 
22C Sanna Tiittanen  050 378 9348 LUOKKA 309 
22D Heikki Pöykkö  044 203 2736  LUOKKA 322 
 
21A Jaana Kuikka  050 539 3469 LUOKKA 315 
21B Senni Grekula  040 739 7822  LUOKKA 313 
21C Marjo-Riitta Haakana  046 921 2160 LUOKKA 310 
 
20A Tiina Fredriksson   040 575 5337  LUOKKA 311 
20B Jarkko Himanka   050 577 9568  LUOKKA TE 202 
20C Riikka-Maria Saukkonen  050 560 7408  LUOKKA TE 101 

 
19A Timo Kärkkäinen   044 703 9294  LUOKKA 304  
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KANSLIASSA ASIOINTI 
 
Koulusihteeri hoitaa mm. opiskelutodistukset, todistusjäljennökset, opintotukiasiat ja koulumatka-
tukiasiat.  
 
Opinto- ja koulumatkatuki-infoa on Kelan sivuilla, www.kela.fi/opiskelijat, jossa on myös 
ajantasaiset tukien hakemuslomakkeet. Täytä kansliaan toimitettavat lomakkeet valmiiksi, jotta 
asiointi sujuu jouhevasti. 
 
Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat arvosanan korottajat ja tutkinnon täydentäjät saavat yo-
tuloksensa kansliasta, lukiossa kirjoilla olevat näkevät tulokset Wilmasta. 
 
Kanslian asiointiajat lukuvuoden aikana ovat klo 9.30–11.30 ja 12.30–13.15 ja kesäaikana 
juhannukseen asti (varmista asiointiajankohta etukäteen). Lukuvuoden loma-aikoina kanslia on 
pääsääntöisesti kiinni. 
 
 

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 

Opettajien, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa välisessä viestinnässä käytetään pääsääntöisesti 
Wilmaa. Koulun nettisivuja (www.ouka.fi/oulu/laanilan-lukio) päivitetään säännöllisesti.   
 
Huoltaja saa ohjeen Wilma-tunnuksen luomista varten heti kun hänen nuorensa on hyväksytty 
Laanilan lukion opiskelijaksi. Huoltaja voi seurata nuorensa opintojen edistymistä ja poissaoloja 
Wilman kautta ja olla tarvittaessa yhteydessä opettajiin.  
 
Koululla järjestetään kaikille vuosiluokille vanhempainillat, jotka ovat seuraavasti:  

- 1. vuosiluokka maanantai 15.8.2022 klo 18 ja maanantai 31.10.2022 klo 18 
- 2. vuosiluokka maanantai 7.11.2022 klo 18  
- 3. vuosiluokka maanantai 16.1.2023 klo 18  

Lukion tutustumisilta ysiluokkalaisille ja heidän huoltajilleen maanantaina 30.1.2023 klo 18. 
 
Perioditodistus annetaan opiskelijalle ja huoltajalle tiedoksi noin kahden viikon kuluttua periodin 
päättymisestä. Lukuvuoden aikana opiskelija saa viisi perioditodistusta, joista näkyvät suoritettujen 
opintojaksojen tai kurssien arvosanat ja poissaolot. Huoltaja kuittaa perioditodistuksen 
ryhmänohjaajan ohjeiden mukaan. 
 
Poissaolot ja opintovapaat 
 
Opiskelija tai hänen huoltajansa anoo ennakkoon tiedossa olevista poissaoloista lupaa Wilman 
sähköisellä hakulomakkeella. Ryhmänohjaaja voi myöntää 1–5 päivän poissaolon ja rehtori yli viikon 
kestävän poissaolon. Sairauspoissaolot selvitetään Wilmassa.  
 
Vaihto-opiskelijaksi ulkomaille tai tilapäisesti muualle siirtyvän opiskelijan on haettava 
opintovapaata kirjallisesti rehtorilta. Alle 18-vuotiaalla on oltava hakemuksessa kirjallinen 
suostumus huoltajalta. Lukion opettajat eivät käännä todistuksia tai suosituksia vieraille kielille. 
Virallisilta kielenkääntäjiltä saa halutessaan maksullisen todistuksen. 
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KOULUN TILAT 
 
Koulumme on ahdas ja syrjäinen: käytävien katot ovat matalalla ja seinät lähellä toisiaan. 
Toivottavasti sinulla on Laanilassa kuitenkin tilaa hengittää ja ennen muuta olla oma itsesi. 
 
Pidämme luokkatilojen ovet lukitsemattomina, jotta käytäville syntyisi mahdollisimman vähän 
ruuhkaa välituntisin. Suositus on, että jokainen opiskelija kävisi joka koulupäivä vähintään yhdellä 
välitunnilla ulkona. Ulkoilu virkistää ja samalla rakennuksen ilmanvaihto ehtii huolehtia omasta 
tehtävästään. 
 
Tilojen ja kalusteiden siisteys ja viihtyisyys on jokaisen vastuulla. Huolehditaan roskat asianmukaisiin 
roska-astioihin ja pidetään paikat muutenkin järjestyksessä. Jos huomaat jonkin rikkoutuneen, 
ilmoita siitä jollekin koulun aikuiselle. 
 
Päärakennus 
 
Laanilan koulun tiloissa toimivat Laanilan yläaste ja Laanilan lukio. Osa tiloista on yhteisiä, kuten 
ruokala, liikuntasali ja kuvataiteen luokkatilat. Hallintokäytävän varrelta (2. kerros) löytyy yläasteen 
kanssa yhteinen STEAM-tila ”Väläkky”. Opettaja voi varata tilan oppitunnin aikaiseen työskentelyyn. 
 
Lukion valtakuntaa on päärakennuksen kolmas ja neljäs kerros. Kolmannesta kerroksesta löytyvät 
luokkatilat 304-322 ja neljännestä kerroksesta suurryhmätila 404. Yläasteella on lainassa kolmannen 
kerroksen luokat 307 ja 308. 
 
Tilaelementti (”Pihatto”) 
 
Koulun sisäpihalle on kesän 2022 aikana rakennettu lisätilaa lukiolaisten käyttöön. Pihatossa on 
kaikkiaan neljä luokkatilaa: ensimmäisessä kerroksessa luokat TE101 ja TE102 ja toisessa 
kerroksessa luokat TE201 ja TE202.  
 
Vapaa-ajan tilat 
 
Lukiolaisten luku- ja vapaa-ajantiloja ovat monitoimitila (luokka 231 hallintokäytävän varressa) ja 
tila 403 (4. kerros).  Monitoimitila 231 on tarkoitettu hiljaiseen työskentelyyn. Myös tyhjiä 
luokkatiloja voi käyttää opiskelutiloina hyppytunneilla. 
 
Erillinen oleskelunurkkaus löytyy kierreportaikon ylätasanteelta. Myös koulun ruokala on 
opiskelijoiden käytettävissä, poisluettuna yläkoulun ja lukion ruokailuajat. 
 
Väestönsuojasta löytyy kuntosali, joka on opiskelijoiden käytössä päivisin aina kun tilassa ei ole 
oppituntikäyttöä. Kuntosalia voi varata myös kouluajan ulkopuolella aamuisin ja iltaisin. Lisäohjeita 
kuntosalin varaamiseen annetaan lukuvuoden alussa Wilma-viestillä. 
 
Säilytyslokerot 
 
Jokainen opiskelija saa käyttöönsä lukollisen säilytyslokeron. Lokeroita on sekä päärakennuksessa 
että Pihatossa.  
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TYÖPÄIVÄT 2022–2023

vko SL ma ti ke to pe la vko KL ma ti ke to pe la

32 08.08. 1 1 1 - 3 1 02.01. L - 0

33 15.08. 1 1 1 1 1 - 5 2 09.01. 3 3 3 3 3 - 5

34 22.08. 1 1 1 1 1 - 5 3 16.01. 3 3 3 3 3 - 5

35 29.08. 1 1 1 1 1 - 5 4 23.01. 3 3 3 3 3 - 5

36 05.09. 1 1 1 1 1 - 5 5 30.01. 3 3 3 3 3 - 5

37 12.09. 1 1 1 1 1 - 5 6 06.02. 3 3 3 4 4 - 5

38 19.09. 1 1 1 1 1 - 5 7 13.02. 4 4 4 4 4 - 5

39 26.09. 1 1 1 1 1 - 5 8 20.02. 4 4 4 4 4 - 5

40 03.10. 2 2 2 2 2 - 5 9 27.02. 4 4 4 4 4 - 5

41 10.10. 2 2 2 2 2 - 5 10 06.03. - 0

42 17.10. 2 2 2 2 2 - 5 11 13.03. 4 4 4 4 4 - 5

43 24.10. - 0 12 20.03. 4 4 4 4 4 - 5

44 31.10. 2 2 2 2 2 - 5 13 27.03. 4 4 4 4 4 - 5

45 07.11. 2 2 2 2 2 - 5 14 03.04. 4 4 4 4 PP - 4

46 14.11. 2 2 2 2 2 - 5 15 10.04. PP 4 5 5 5 - 4

47 21.11. 2 2 2 2 2 - 5 16 17.04. 5 5 5 5 5 - 5

48 28.11. 2 2 3 3 3 3 6 17 24.04. 5 5 5 5 5 - 5

49 05.12. VP I 3 3 3 - 3 18 01.05. V 5 5 5 5 - 4

50 12.12. 3 3 3 3 3 - 5 19 08.05. 5 5 5 5 5 - 5

51 19.12. 3 3 3 - 3 20 15.05. 5 5 5 HT 5 - 4

52 26.12. J O U L U L O M A - 0 21 22.05. 5 5 5 5 5 - 5
22 29.05. 5 5 5 5 5 5 6

SL yht.lukio 90 KL yht. lukio 97

= lukukauden aloituspäivä 1. periodi 38 työpäivää

= työpäivä 2. periodi 37 työpäivää

= lukukauden päättäjäispäivä 3. periodi 38 työpäivää

= lomapäivä 4. periodi 37 työpäivää

= päättöviikko 5. periodi 37 työpäivää

= ylioppilaskoe Yhteensä 187 työpäivää

= penkkarit

= wanhojen päivä

= OuLukio(ilta)päivä

Lukuvuoden 2022–2023 työpäivien määrä on 187 (190 - itsenäisyyspäivä, loppiainen - vappu)

syyslukukausi 10.8.–21.12. = 90 työpäivää

kevätlukukausi 9.1.–3.6. = 97 työpäivää

Lomat ja vapaapäivät

syysloma 24.10.-28.10.2022 (vko 43)

joululoma 22.12.2022–8.1.2023

talviloma 6.3.–10.3.2023 (viikko 10)

pääsiäinen (PP) 7.-10.4.2023

vappu (V) 1.5.2023

Helatorstai (HT) 18.5.2023

T  A  L  V  I  L  O  M  A

S  Y  Y  S  L  O  M  A

8
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1. PERIODIN TAPAHTUMAKALENTERI (10.8. – 30.9.2022) 

 
 
VKO 32 
KE 10.8. Syyslukukausi ja 1. periodi alkavat 
 2.-4. vuosiluokkien ryhmänohjaus klo 9 
 1. vuosiluokan lukiotaival alkaa klo 10 
TO 11.8. 2.-4. vuosiluokkien opiskelu alkaa työjärjestyksen mukaan 
 1. vuosiluokalla perehdytys ja ryhmäytyminen jatkuvat erillisen ohjelman mukaan 
PE 12.8. 1. vuosiluokalla ryhmäytymispäivä Virpiniemessä 
  
VKO 33 
MA 15.8. Ykkösvuotisten vanhempainilta I klo 18  
 
VKO 34 
KE 24.8. Hovinsuo-festarit klo 9-12 
 
VKO 35 
TO 1.9. Koko koulun kokous klo 9.50 
 
VKO 36 Poistumisharjoitus viikon 36 kuluessa 
MA 5.9. Check point klo 9.45-11 
 
VKO 37 
MA 12.9. YO-koe (äidinkieli, lukutaidon koe)  
TI 13.9. Hyvinvointipysäkki klo 12-13.30 
KE 14.9. YO-koe (reaalikoe GE ET KE TE UE YH)  
PE 16.9. YO-koe (vieras kieli, pitkä oppimäärä eli A-kielet)  
 
VKO 38 
MA 19.9. YO-koe (A- ja B-ruotsi)  
TI 20.9. YO-koe (matematiikka, lyhyt ja oppimäärä)  
TO 22.9. YO-koe (reaalikoe BI FI FY HI PS)  
PE 23.9. YO-koe (äidinkieli, kirjoitustaidon koe ja suomi toisena kielenä -koe)  
 
VKO 39 
MA 26.9.  YO-koe (vieras kieli, lyhyt oppimäärä eli C-kielet)  
  
VKO 38-39 
21.-30.9. Päättöviikko (koodi/päivä klo 9-14, paitsi 1. päivänä 8. koodille klo 13.15-16) 
 
 
 
Läksypaja 8. koodissa keskiviikkoisin klo 14.30 kakkosille ja abeille (luokka 404) 
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2. PERIODIN TAPAHTUMAKALENTERI (3.10. – 29.11.2022) 

 
 
VKO 40 
MA 3.10. 2. periodi alkaa 
PE 7.10. Uusintakoetilaisuus klo 14.30-17.30 
 (ilmoittautuminen sähköisesti viimeistään ma 3.10. klo 13) 
  
VKO 41 
TI 11.10 Rehtorin aamukahvit huoltajille klo 7.30-9 
 Iltapäivällä itsenäistä opiskelua (opettajilla yhteistä ohjelmaa) 
PE 14.10. Koulukuvauspäivä (tukka ojennukseen) 
 
VKO 42 
MA 17.10. Check point klo 11.15-12.30 
KE 19.10. 1. periodin arvioinnit vahvistetaan 
TO 20.10. Ryhmänohjaus klo 11.15-12.30 
  
 
VKO 43 Syysloma 24.-28.10. 
 
 
VKO 44 
MA 31.10. Ykkösvuotisten vanhempainilta II klo 18  
TI 1.11. Hyvinvointipysäkki klo 12-13.30 
KE 2.11. Iltapäivä itsenäistä opiskelua (opettajilla koulutusta) 
 Oulun korkeakoulupäivä Ouluhallissa 
PE 4.11. Uusintakoetilaisuus klo 14.30-17.30 
 (ilmoittautuminen sähköisesti viimeistään ma 31.10. klo 13) 
 75-kurssin rajapyykki 3,5 vuoden opiskelijoilla 
 
VKO 45 
MA 7.11. Kakkosvuotisten vanhempainilta klo 18  
TI 8.11. Yo-kirjoitusinfo klo 13 (luokka 404) 
KE 9.11. Kevään 2023 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen auki Wilmassa 9.-25.11.2022 
TO 10.11. Sovinnon päivä –tilaisuus (koulun kokous) klo 9.50  

Yökoulu klo 19-24 (korvaa perjantain 11.11.) 
 
VKO 46-48 
18.-29.11. Päättöviikko (koodi/päivä klo 9-14, paitsi 1. päivänä 8. koodille klo 13.15-16) 
  
 
 
Läksypaja 8. koodissa keskiviikkoisin klo 14.30 kakkosille ja abeille (luokka 404) 
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3. PERIODIN TAPAHTUMAKALENTERI (30.11.2022 – 8.2.2023) 
 
 
VKO 48 
KE 30.11. 3. periodi alkaa 
PE 2.12. Itsenäisyysjuhla klo 10   
LA 3.12. Ryhmänohjaus klo 9.30 

Ylioppilasjuhla klo 11  
 
VKO 49 
MA 5.12. Ylimääräinen vapaapäivä 
TI 6.12. Itsenäisyyspäivä (vapaa) 
KE 7.12. Avoimet ovet 9. luokkalaisille 
TO 8.12. Avoimet ovet 9. luokkalaisille 
PE 9.12. Rehtorin aamukahvit huoltajille klo 7.30-9 
 
VKO 50 
KE 14.12. 2. periodin arvioinnit vahvistetaan 
TO 15.12. Ryhmänohjaus klo 11.15-12.30 
  
VKO 51 
TI 20.12. Pikkujoulutilaisuus koululla klo 20.30 

Jouluinen yökirkko Oulujoen kirkossa klo 23 (uskonnollinen tilaisuus) 
  
 
VKO 51-1 Joululoma 22.12.2022 – 8.1.2023  
 
 
VKO 2 
MA 9.1. Kevätlukukausi alkaa 
PE 13.1. Uusintakoetilaisuus klo 14.30-17.30 
 (ilmoittautuminen sähköisesti viimeistään ma 9.1. klo 13) 
   
VKO 3 
MA 16.1. 3. vuoden opiskelijoiden vanhempainilta klo 18 
TI 17.1. Hyvinvointipysäkki klo 12-13.30 
TO 19.1. Koko koulun kokous klo 9.50        
 
VKO 5-6  
MA 30.1. Lukion tutustumisilta 9. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen klo 18 
 
30.1.-8.2. Päättöviikko (koodi/päivä klo 9-14, paitsi 1. päivänä 8. koodille klo 13.15-16) 
 Mahdolliset preliminäärikokeet abeille ilmoitetaan erikseen 
 
 
Läksypaja 8. koodissa keskiviikkoisin klo 14.30 (luokka 404) 
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4. PERIODIN TAPAHTUMAKALENTERI (9.2. – 11.4.2023) 
 
 
VKO 6 
TO 9.2. 4. periodi alkaa 
 Penkkaripäivä -ohjelma juhlasalissa lukiolaisille klo 10.15-11.45  
 Penkkariajelu kaupungilla klo 13.30 
PE 10.2. Wanhojen päivä erillisen ohjelman mukaan 
  
VKO 7 
KE 15.2. Oppitunnit päättyvät klo 14.30 
 
VKO 8 
KE 22.2. 3. periodin arvioinnit vahvistetaan  
TO 23.2. Ryhmänohjaus klo 11.15-12.30 (1. ja 2. vuosiluokat) 
PE 24.2. Korotuskuulustelutilaisuus klo 14.30-17.30 

(ilmoittautuminen sähköisesti viimeistään ma 20.2. klo 13) 
 
VKO 9 
TI 28.2. Hyvinvointipysäkki klo 12-13.30 
KE 1.3. Rehtorin aamukahvit huoltajille klo 7.30-9 
 
VKO 6-9 Abeilla yo-kirjoituksiin valmentavia preppauksia erillisen aikataulun mukaan 
 
VKO 10 Talviloma 6.-10.3.  
 
VKO 11 
TI 14.3. YO-koe (äidinkieli, lukutaidon koe ja suomi toisena kielenä -koe) 
 Abikahvila klo 12.30-15.30 
TO 16.3. YO-koe (vieras kieli, lyhyt oppimäärä eli C-kielet)  
PE 17.3. YO-koe (äidinkieli, kirjoitustaidon koe)  
  
VKO 12 
MA 20.3. YO-koe (vieras kieli, pitkä oppimäärä eli A-kielet)  
KE 22.3. YO-koe (matematiikka, lyhyt ja oppimäärä)  
PE 24.3. YO-koe (reaalikoe BI FI FY HI PS)  
 
VKO 13 
MA 27.3.  YO-koe (A- ja B-ruotsi)  
KE 29.3. YO-koe (reaalikoe GE ET KE TE UE YH)  
 
VKO 13-14 
29.3.-11.4. Päättöviikko (koodi/päivä klo 9-14, paitsi 1. päivänä 8. koodille klo 13.15-16) 
 

Pääsiäisvapaa 7.-10.4. 
 
Läksypaja 8. koodissa keskiviikkoisin klo 14.30 (luokka 404)   



13 
 

 

5. PERIODIN TAPAHTUMAKALENTERI (12.4. – 3.6.2023) 
 
 
VKO 15 
KE 12.4. 5. periodi alkaa 
 
VKO 16 
KE 19.4. 4. periodin arviointi valmistuu 
TO 20.4. Koko koulun kokous klo 9.50 

Ryhmänohjaus klo 11.15-12.30 
  
VKO 17 Suojautumisharjoitus viikon 17 kuluessa 
TI 25.4. Hyvinvointipysäkki klo 12-13.30 
KE 26.4. Itsenäisen opiskelun päivä (opettajilla koulutuspäivä) 
PE 28.4. Uusintakoetilaisuus klo 14.30-17.30 (ilm. sähköisesti viimeistään ma 24.4. klo 13)
 Abiturienttien 75 kurssin rajapyykki 
 
VKO 18 
TI 2.5. AfterWappu-tapahtuma klo 11.15-12.30 
TO 4.5. Rehtorin aamukahvit huoltajille klo 7.30-9 
 
VKO 19  
TI 9.5. Kurssitarjotin 2023-2024 avautuu valintoja varten Wilmassa klo 19 
 
VKO 20 
15.5.-2.6. Ilmoittautuminen syksyn 2023 yo-kirjoituksiin wilmassa 
MA 15.5. Info syksyn 2023 yo-kirjoittajille klo 13 (luokka 404) 
TI 16.5. Kevään 2023 ylioppilastutkinnon tulokset lähetetään lukioille   
TO 18.5. Helatorstai (vapaa) 
PE 19.5. Itsenäisen opiskelun päivä (opettajilla kehittämispäivä) 
 
VKO 21-22 
MA 22.5. Muiden lukioiden kurssitarjottimet 2023-2024 avautuvat 
23.5-1.6. Päättöviikko (koodi/päivä klo 9-14, paitsi 1. päivänä 8. koodille klo 13.15-16) 
 
VKO 22 
TO 1.6. Soutukisa Laanila-Kastelli klo 12.30 
PE 2.6. 5. periodin arviointi valmistuu 

Kevätkirkko Oulujoella ja vaihtoehtoinen ei-uskonnollinen tilaisuus koululla klo 11 
 Omenapuun istutus ja lakkiaisharjoitus klo 17 
 Ilmoittautuminen syksyn 2023 yo-kirjoituksiin päättyy 
LA 3.6. Lukuvuoden 2022-2023 päätöspäivä: ryhmänohjaus klo 10 (1. ja 2. vuosiluokat) 
 Ylioppilasjuhla klo 11 
 
Läksypaja 8. koodissa keskiviikkoisin klo 14.30 (luokka 404) 

 
Hyvää kesää! 

TUNTIKAAVIO JA PÄÄTTÖVIIKON RAKENNE 

 
 

Tuntikaavio ja periodit 

 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

8.15-9.30 1 5 3 8 4 

9.45-11.00 2 6 4 7 5 

11.15-12.30 3 7 5 1 6 

12.30-13.15 Ruokailu Ruokailu Ruokailu Ruokailu Ruokailu 

13.15-14.30 4 1 6 2 7 

14.45-16.00 8 2 8 3  

 

Oppitunnin pituus on 75 minuuttia. 

 

1. periodi 10.8. – 30.9.2022 

2. periodi 3.10. – 29.11.2022 

3. periodi 30.11. – 8.2.2023 

4. periodi 9.2. – 11.4.2023 

5. periodi 12.4. – 3.6.2023 

 

 

Päättöviikon rakenne ja päättöviikot 

 1. 
päivä 

 2. 
päivä 

3. 
päivä 

 

4. 
päivä 

 

5. 
päivä 

6. 
päivä 

7.  
päivä 

8. 
päivä 

klo 13-16 8.koodi klo 9-14 1.koodi 2.koodi 3.koodi 4.koodi 5.koodi 6.koodi 7.koodi 

 

- Päättöviikko alkaa aina iltapäivän rupeamalla (8. koodin päättöpäivä). Päättöviikon 1. päivän 

aamupäivän oppitunnit järjestetään normaalin työjärjestyksen mukaan. 

- Päättöviikon 2.–8. päivän aloitus- ja lopetusajankohdat voivat vaihdella (sovitaan opettajan 

kanssa erikseen). Molemmissa tehokas opiskelu- ja työaika on 300 min. 

 

1. periodin päättöviikko 21.9. – 30.9.2022 

2. periodin päättöviikko 18.11. – 29.11.2022 

3. periodin päättöviikko 30.1. – 8.2.2023 

4. periodin päättöviikko 29.3. – 11.4.2023 

5. periodin päättöviikko 23.5. – 1.6.2023 
 

14



15 
 

 

LAANILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 
 
Laanilan lukio – sydämellinen oppimisympäristö tulevaisuuden tekijöille 
 
Lukuvuonna 2022–2023 koulussamme opiskellaan kahden opetussuunnitelman mukaan: ykkös- ja 
kakkosvuotisten opiskelu pohjautuu 1.8.2021 ja kolmosvuotisista ylöspäin 1.8.2016 voimaan 
tulleeseen suunnitelmaan.  Molemmissa toimintaamme ohjaaviksi arvoiksi eli päätöksenteon 
kriteereiksi on kirjattu luovuus, osallisuus, vastuullisuus ja empaattisuus. Arvojen alkukirjaimista 
muodostuva love, rakkaus, kiteyttää hyvin mielenlaadun ja katsomustavan, joiden ajattelemme 
mahdollistavan pyrkimyksen totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. 
  
Päivittäisessä toiminnassamme, ihmisten kohtaamisessa ja päätöksenteossa pyrimme edistämään 
luovuutta käyttämällä monipuolisia opetusmenetelmiä, kunnioittamalla erilaisia suhtautumistapoja 
ja ajattelemalla avarakatseisesti. Osallisuuden lähtökohta on vuorovaikutuksessa, joka synnyttää 
jokaiselle kokemuksen, että minulla on oikeus toimia ja mahdollisuus vaikuttaa. Osallisuus tulee 
näkyväksi esimerkiksi aktiivisessa opiskelijakunta-, tuutor-, kansainvälisyys ja Vihreä lippu –
toiminnassa. Vastuullisuutta osoitamme huolehtimalla omista töistämme ajallaan ja parhaalla 
mahdollisella tavalla sekä toimimalla Unesco- ja Ilmastolukioverkostoissa ja erilaisissa 
vapaaehtoistapahtumissa. Aito välittäminen ja huolehtiminen toisista ihmisistä, kuunteleminen ja 
joustavuus ilmentävät empaattisuutta. 
  
Unesco ASPnet -kouluna (Associated Schools Project Network) arvoperustamme tukipylväitä ovat 
elämän, ihmisarvon loukkaamattomuuden, ihmisoikeuksien, demokratian periaatteiden ja 
kulttuurien välisen kanssakäymisen kunnioittaminen. Painotamme kestävää elämäntapaa, 
ekososiaalista sivistystä, kansainvälistä yhteistyötä ja maailmankansalaisuutta. Inhimillinen ja 
kulttuurinen moninaisuus nähdään yhteisössämme rikkautena ja luovuuden lähteenä. 
  
Arvojemme pohjalta meille on muotoutunut unelma eli visio: haluamme olla sydämellinen 
oppimisympäristö tulevaisuuden tekijöille. Tämä tavoite ohjaa ratkaisujamme ja työskentelyämme.  
 

 
 
 
Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan löytyy kotisivuiltamme. 
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Oppimiskäsitys 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

 

 

 

 

  

18 
 

 

OPISKELU LAANILAN LUKIOSSA 
 
Luokattoman lukion hengen mukaista on, että opiskelija laatii itse henkilökohtaisen 
opintosuunnitelmansa. Opiskelija poimii lukuvuoden opintosuunnitelmasta eli opintojakso- ja 
kurssitarjottimelta lukujärjestykseensä riittävän määrän opintojaksoja ja kursseja jokaiseen 
lukuvuoden viiteen periodiin. Yksi periodi on noin seitsemän viikon mittainen. 
 
Opiskelijat on jaettu perusryhmiin A, B, C ja D (ykkösvuoden opiskelijat) ja A, B ja C (kakkos- ja 
kolmosvuoden opiskelijat). Ykkösvuoden opiskelijat on lisäksi jaettu joissakin oppiaineissa ajoittain 
viiteen opetusryhmään ja heille on tehty lähes valmis lukujärjestys 1. ja 2. periodiin sekä osittain 
aina 5. periodiin saakka. 
 
Ykkös- ja kakkosvuoden opinnot (LOPS 2021) 
  
Ykkös- kakkosvuoden opinnoissa oppiaineiden sisällöt on jaettu moduuleihin, joista muodostetaan 
opintojaksoja. Opintojaksot ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja ne voivat olla oppiaineen sisäisiä tai 
oppiaineiden välisiä. Lukio-opinnot jakautuvat kolmeen osaan: pakollisiin opintoihin sekä 
valinnaisiin valtakunnallisiin ja valinnaisiin paikallisiin opintoihin. Valtakunnalliset valinnaiset 
opinnot ovat jatkoa pakollisille opinnoille. Paikalliset valinnaiset opinnot täydentävät 
valtakunnallisia opintoja. 
 
Opintojen mitoituksen perusteena käytetään opintopisteitä. Yksi entinen kurssi (38 x 45 minuuttia) 
on laajuudeltaan kaksi opintopistettä. Lukion oppimäärän laajuus on vähintään 150 opintopistettä. 
Pakollisia opintoja kertyy pitkän matematiikan valinneille 94 ja lyhyen matematiikan valinneille 102 
opintopistettä. Valtakunnallisia valinnaisia opintoja on oltava vähintään 20 opintopistettä.  
 
Mikäli opiskelija aikoo suorittaa lukion kolmessa vuodessa, tulisi hänen valita jokaiseen periodiin 
opintoja noin 12:n opintopisteen verran. Tällöin lukiourakka, 150 opintopistettä, jakaantuisi 
tasaisesti koko opiskeluajalle. Lukion oppimäärän suorittaneelle annetaan päättötodistus. 
 
Abivuoden opinnot (LOPS 2016) 
 
Kolmos- ja nelosvuoden opinnoissa oppiaineiden sisällöt on jaettu kursseihin. Kurssit ovat itsenäisiä 
kokonaisuuksia. Lukio-opinnot jakautuvat neljään osaan: valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin 
kursseihin sekä koulukohtaisiin syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Valtakunnalliset syventävät 
kurssit ovat jatkoa pakollisille opinnoille. Koulukohtaiset syventävät kurssit täydentävät 
valtakunnallisia kursseja. Koulukohtaiset soveltavat kurssit ovat joko oppiainerajat ylittäviä kursseja, 
menetelmäkursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. 
 
Opiskelijan tulee lukion aikana valita ohjelmaansa yhteensä vähintään 75 kurssia. Pakollisia kursseja 
tulee olla vähintään 47 (lyhyen matematiikan valinneet) tai 51 (pitkän matematiikan valinneet). 
Valtakunnallisia syventäviä kursseja on oltava vähintään 10.  
 
Mikäli opiskelija aikoo suorittaa lukion kolmessa vuodessa, tulisi hänen valita jokaiseen periodiin 
noin 6 kurssia. Tällöin lukiourakka, 75 kurssia, jakaantuisi tasaisesti koko opiskeluajalle. Lukion 
oppimäärän suorittaneelle annetaan päättötodistus. 
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Lukiosanasto 

Periodi-/jaksotodistus 
Opiskelija saa periodi-/jaksotodistuksen viisi kertaa lukuvuodessa. Ryhmänohjaaja jakaa 
todistuksen ryhmänohjaajan tunnilla. 

Korotuskuulustelu 
Hyväksytyn arvosanan korottaminen on mahdollista kerran lukuvuodessa. Korotuskuulustelun 
päivämäärä on opinto-oppaassa. Korotuskuulusteluun on ilmoittauduttava sähköisellä 
lomakkeella, johon linkki löytyy koulun nettisivuilta. 

Kurssi (LOPS 2016) 
38 oppitunnin (38x45min / 23x75min) opintokokonaisuus, johon kuuluu opetusta, koe ja 
kokeenpalautus. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä (S) tai arvosanalla (4–10). Opiskelija 
opiskelee keskimäärin 6 kurssia/jakso. Lukion oppimäärän suorittaminen ja päättötodistuksen 
saaminen edellyttää vähintään 75 kurssia.  

Pakollinen kurssi 
Kaikille yhteinen opintokokonaisuus. Pakollisia kursseja suoritetaan 47–51. Oppiaineen 
pakolliset kurssit on suoritettava ennen kuin opiskelija voi osallistua kyseisen oppiaineen 
ylioppilaskokeeseen. 

Syventävä kurssi 
Syventävä kurssi on valtakunnallinen tai koulukohtainen valinnainen kurssi, joka täydentää 
pakollista kurssia.  

Soveltava kurssi 
Oppiainerajat ylittävä opintokokonaisuus.  

Kurssin tai opintojakson itsenäinen suorittaminen 
Itsenäisesti suoritettavan opintojakson tai kurssin opiskeluun on pyydettävä lupa 
aineenopettajalta ja täytettävä sähköinen ilmoittautumislomake opintojakson/kurssin 
ensimmäiseen oppituntiin mennessä.  

Opintojakso-/kurssitarjotin 
Tarjottimelta valitaan omaa työjärjestystä eli lukujärjestystä varten opintojaksoja/kursseja. 
Opiskelija tekee itselleen lukuvuoden alussa lukujärjestyksen koko lukuvuodelle. Ykkösvuoden 
opiskelijoille on laadittu valmis työjärjestys syksyn periodeihin. 

Laaja-alainen osaaminen 
Laaja-alaiseen osaamiseen kuuluvat eettisyys ja ympäristöosaaminen, globaali- ja 
kulttuuriosaaminen, hyvinvointiosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, 
vuorovaikutusosaaminen ja yhteiskunnallinen osaaminen. Laaja-alaisella osaamisella on lukio-
opintoja eheyttävä tehtävä ja tavoitteena on hyvä yleissivistys, kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen sekä vahvat jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiudet. 

Liikkuva opiskelu 
Liikkuvan opiskelun periaatetta pidetään koulussamme tärkeänä ja opiskelijoiden 
aktivoimiseen kiinnitetään huomiota. Osa Liikkuva opiskelu -ohjelmaa on oppituntien 
toiminnallistaminen ja liikunnalliset välitunnit. 

Lukiodiplomi 
Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan 
ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiodiplomeja on mahdollista suorittaa 
esimerkiksi kirjallisuudessa, kuvataiteessa, liikunnassa ja musiikissa. 

Lukion oppimäärä 
LOPS 2021: 150 opintopistettä (op), LOPS 2016: 75 kurssia  

Lukion päättötodistus 
Lukion oppimäärän (150 op/75 kurssia) suorittaneelle annetaan lukion päättötodistus. 

Luokattomuus 
Lukiolainen kuuluu perusryhmään, mutta opiskeluryhmät vaihtuvat opintojaksojen/kurssien 
mukaan. Lukiossa ei voi jäädä luokalle. Lukio suoritetaan 2–4 vuodessa.  
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Moduuli (LOPS 2021) 
 Oppiaineiden opinnot koostuvat moduuleista, joista muodostetaan opintojaksoja.   
Opintojakso (LOPS 2021) 

Opintojakso rakentuu yhdestä tai useammasta moduulista. Useammasta moduulista 
rakennetut opintojaksot voivat olla oppiaineen sisäisiä tai oppiainerajat ylittäviä. 

Opintopiste (LOPS 2021) 
Lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. Opinnot muodostuvat 
pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista sekä paikallisista valinnaisista 
opinnoista. Oppimäärään voi sisältyä myös lukiodiplomeja. 

Opiskelu muissa oppilaitoksissa 
Laanilan lukion opiskelijalla on mahdollista suorittaa osa opinnoistaan jossain toisessa lukiossa 
tai muussa toisen asteen oppilaitoksessa. Wilmassa on myös muiden lukioiden kurssi- ja 
opintojaksotarjottimet, joista opiskelija voi suoraan ilmoittautua ko. koulun 
opintojaksoille/kursseille. Opiskelija ilmoittaa aina opinnoista toisessa lukiossa opinto-
ohjaajalle.  

Oppitunti 75 min. Samasta opintojaksosta/kurssista oppitunti on 3 kertaa viikossa. 
Periodi Lukuvuosi jaetaan viiteen periodiin. Jokaista periodia varten opiskelija valitsee opintojakso-

/kurssitarjonnasta ne opintojaksot/kurssit, joita hän opiskelee. 
Päättöviikko Periodin seitsemän ja puoli viimeistä päivää muodostavat päättöviikon. Päättöviikko alkaa 

iltapäivän mittaisella 8. koodin opintojaksojen/kurssien arvioinnilla. Koodien 1–7 päättöpäivät 
etenevät numerojärjestyksessä. Ne alkavat noin klo 9 ja loppuvat noin klo 14.  

Ryhmänohjaaja 
= luokanvalvoja 

Työskentelytaidot 
Opetussuunnitelmassa ohjataan vastuulliseen opiskeluun, joka sisältää ajankäytön 
suunnittelua, motivaation säätelyä, keskittymistä, muistiinpanojen tekemistä, hyvinvointia ja 
stressin hallintaa. Työskentelytaitoja arvioidaan osana opiskelutaitojen kokonaisuutta. 

Uusintakuulustelu 
Uusintakuulusteluun voit ilmoittautua, jos olet saanut opintojaksosta/kurssista hylätyn 
arvosanan tai olet ollut poissa opintojakson/kurssin arviointitapahtumasta esimerkiksi 
sairauden vuoksi. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. 

Ylioppilastutkinto 
Suoritetaan vähintään viidessä aineessa (ennen kevät 2022 aloittaneilla neljä ainetta). 
Ylioppilaskokeita järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa, syksyllä ja keväällä. Tutkinto voidaan 
hajauttaa suoritettavaksi kahdella tai kolmella peräkkäisellä kerralla tai suorittaa kaikki kokeet 
yhdellä kertaa. www.ylioppilastutkinto 

Ylioppilastutkintotodistus 
Opiskelija saa ylioppilastutkintotodistuksen, kun hän läpäisee ylioppilastutkintoon kuuluvat 
kokeet hyväksytysti ja kun hänellä on lukion oppimäärä (75 kurssia / 150 op) suoritettuna. 

 
Itsenäinen opiskelu eli opintojakson tai kurssin tenttiminen 
 
Opiskelija voi suorittaa kursseja myös itsenäisesti työskennellen. Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä 
suoraan kyseiseen aineenopettajaan ennen varsinaisen opintojakson/kurssin alkamista ja hänen 
tulee täyttää sähköinen ilmoittautumislomake (linkki koulun nettisivulla). 
 
Opiskelija sopii aineenopettajan kanssa itsenäiseen opintojakson/kurssin suorittamiseen kuuluvista 
tehtävistä sekä aikataulusta. Yleensä opiskelija osallistuu lisäksi päättöviikolla kyseisen 
opintojakson/kurssin arviointipäivään, ellei opettajan kanssa toisin sovita. Opintojakson/kurssin 
arvosanaan otetaan huomioon itsenäiset tehtävät sekä koe. Joissakin oppiaineissa tenttiminen 
tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. 
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Mikäli opiskelija ei saa itsenäisestä suorituksestaan hyväksyttyä arvosanaa tai ei palauta tehtäviä 
aikataulun mukaisesti, on hänen osallistuttava lähiopetukseen saadakseen arvosanan. Opiskelija voi 
suorittaa itsenäisesti jonkin opintojakson/kurssin myös kesän aikana ja näin keventää lukuvuoden 
työskentelyä. Tällöinkin asiasta on aina sovittava etukäteen aineenopettajan kanssa. 
 
Tukiopetus 
 
Opiskelijalla on mahdollisuus saada tukiopetusta aineenopettajilta sitä tarvittaessa. Opiskelija sopii 
aineenopettajan kanssa erikseen omalla ajalla (ei toisen oppitunnin kanssa päällekkäin) 
tapahtuvasta tukiopetuksesta. Tukiopetus pyritään järjestämään pienryhmissä. Useimpina 
keskiviikkoiltapäivinä 8. koodissa voi tulla opiskelemaan läksypajaan, jossa on tarjolla opettaja- ja 
vertaisohjausta. 
 
Siirtyminen pitkästä matematiikasta lyhyeen matematiikkaan 
 
Jos opiskelija siirtyy pitkästä matematiikasta lyhyelle, tulee hänen keskustella asiasta matematiikan 
opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa ja selvittää välittömästi lyhyen matematiikan opettajan kanssa, 
miten ja milloin suoritat puuttuvat lyhyen matematiikan kurssit. Lisätietoja asiasta saat 
matematiikan opettajilta ja opinto-ohjaajalta. 
 
Wilma  
 
Lukio-opintojen alussa opiskelija saa avainkoodin ja ohjeet tunnuksen luomiseksi Wilma-
järjestelmään. Opiskelija ilmoittautuu opintojaksoille/kursseille ja muokkaa opinto-ohjelmaansa 
Wilman kautta. Myös muiden Oulun kaupungin lukioiden opintojakso-/kurssitarjottimet ovat 
näkyvissä Wilmassa ja opiskelija voi ilmoittautua tätä kautta toisen lukion opintojaksoille/kursseille. 
Opiskelija voi seurata myös poissaolojaan ja opintosuorituksiaan ja olla yhteydessä opettajiin ja 
muuhun koulun henkilöstöön Wilman kautta.  
 
Moodle- ja Teams-oppimisympäristöt 
 
Koulussamme on käytössä Moodle- ja Teams-oppimisympäristöt. Näiden käyttöön opastetaan 
oppiaineiden parissa sekä OP3-opintojaksolla.  
 
Lukio-opintojen suorittaminen muussa kuin kotilukiossa 
 

Laanilan lukion opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojaksoja/kursseja myös muissa Oulun 

kaupungin lukiossa. Nämä suoritetut opinnot hyväksytään osaksi opiskelijan oppimäärää. Toisessa 

lukiossa suoritettavista opinnoista on aina sovittava etukäteen opinto-ohjaajan kanssa. 

 

Oulun kaupungin lukioilla on yhteinen tuntikiertokaavio. Joidenkin oppituntien alkamis- ja 

päättymisajoissa saattaa olla lukiokohtaisia, 5–10 minuutin eroja ja ruokatunnin ajankohta voi 

vaihdella.  Kastellin lukio ja Oulun aikuislukio käyttävät erilaista tuntikaaviota.  

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintojaksoja/kursseja itsenäisesti opetukseen 

osallistumatta vain kotilukiossaan. Erityistehtävän saaneiden lukioiden (Kastellin urheilulukio, 
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Madetojan musiikkilukio, Oulun Lyseon lukion IB-ohjelma) erityisohjelmaan kuuluvat kurssit eivät 

pääsääntöisesti ole avoimia muiden lukioiden opiskelijoille. 

Virtuaalilukio aloittaa toimintansa syksyllä 2022. Se tarjoaa ns. hybridiopetuksena Oulun lukioissa 

toteutettavia opintojaksoja, joille voi siis osallistua joko lähiopetuksessa tai etänä. Virtuaalilukion 

opintojaksot on merkitty kunkin lukion kurssitarjottimille ouka-tunnuksella.  

Opiskelijoilla on mahdollisuus opinto-ohjaajan kanssa keskusteltuaan siirtyä opiskelemaan toiseen 

lukioon kokonaisen periodin ajaksi. Kumppanuuslukion ilmoittaudutaan Wilmassa. 

Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään kolme (3) työpäivää ennen periodin alkua. Opiskelijalla 

voi lukioaikana olla korkeintaan kolme kumppanuuslukioissa suoritettua vaihtoperiodia. 

Opiskelijan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin omalle ryhmänohjaajalleen ja opinto-ohjaajalleen 

aikeistaan opiskella muissa oppilaitoksissa. Opintojaksoille/kursseille osallistuminen on mahdollista 

vain siinä tapauksessa, että niillä on tilaa. Oman koulun opiskelijat ovat aina etusijalla 

ilmoittautumisessa. 

 
Toimintatavat ja turvallisuusohjeita  
 

1. Tulen ajoissa oppitunneille. 

2. Sovin poikkeusjärjestelyistä hyvissä ajoin etukäteen. 

3. Huolehdin, että poissaoloni tulevat selvitetyksi. 

4. Huolehdin oppitunneilla työrauhasta. 

5. Huomioin toiset tervehtimällä ja puhumalla ystävällisesti. 

6. Kannan vastuun koulutyöskentelystäni ja teen kotitehtäväni ajallaan. 

7. Käytän sähköisiä opiskeluvälineitä pelkästään opiskeluun. 

8. Luotan omaan osaamiseeni – en lunttaa enkä plagioi. 

9. Osallistun koulun yhteisiin tapahtumiin ja juhliin. 

10. Käyn koulua raittiina - en käytä päihteitä enkä tupakkatuotteita koulualueilla. 

11. Kannan vastuuni koulun ja ympäristön siisteydestä. 

12. Nostan ruokalassa tuolin ylös ja kiitän ruuasta. Otan ruokaa vain sen verran kuin jaksan 

syödä. 

13. Jätän auton, mopon ja pyörän niille varatuille paikoille. 

 
Kriisitilanteissa toimintaohjeet pyritään antamaan kuulutuksella. Kuuntele kuulutuksen ohjeet 
tarkkaan loppuun asti ja toimi opettajan ohjeiden mukaisesti. Jokaisessa opetustilassa on 
poistumiskartta, johon on merkitty ensisijainen poistumisreittisi ulos. Poistuttaessa seuraa 
rauhallisesti luokkatilan lippua kantavaa opiskelijaa kokoontumispaikalle. Poistumisen jälkeen odota 
lisäohjeita luokan lipun luona. Kokoontumispaikalta ei saa poistua ennen kuin siihen on annettu 
lupa. 
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Tartuntataudeille altistumisen ja tartunnan ennaltaehkäisemiseksi vältä turhia lähikontakteja ja 
noudata hyvää hygieniaa. Jos sinulla on sairastumiseen viittaavia oireita, älä osallistu 
lähiopetukseen tai muuhun koulun tiloissa järjestettävään toimintaan.  

 
Jos havaitset koulun alueella selvästi turvallisuutta vaarantavan tekijän (esim. katolta putoava lumi), 
ilmoita siitä välittömästi turvallisuusvastaavalle (Marjo-Riitta Haakana), virastomestarille tai 
rehtorille. 
 

 
 
 

 
OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Yleiset tavoitteet 
 
Opiskelijan oppimisen arviointi antaa opiskelijalle ja opettajalle palautetta opintojen edistymisestä 
ja auttaa koko kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Oppimisen arvioinnin tulee 
olla kannustavaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Arviointi antaa tietoja opiskelijan 
huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita 
varten. 
 
Arvostelu, arvosanan antaminen, on yksi arvioinnin tulos. Se perustuu opetussuunnitelmassa 
esitettyihin tavoitteisiin ja sen tulee olla luotettavaa ja oikeudenmukaista. Arvioinnilla kannustetaan 
opiskelijaa myönteisesti omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojen kehittämiseen. 
 
Arviointi koostuu tietojen, taitojen ja työskentelyn arvioinnista.  
 
Opintojakson (LOPS 2021) ja kurssin (LOPS 2016) arviointi 
 
Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle opintojakson/kurssin tavoitteiden 
saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun edistymisestä. Arvioinnin tulee olla monipuolista. Arviointi 
perustuu jatkuvaan havainnointiin ja opintojakson aikana annettuun ohjaavaan palautteeseen sekä 
kirjallisiin, tietoja ja taitoja mittaaviin kokeisiin. Opiskelijan itsearviointi on myös osa 
arviointikokonaisuutta.  
 
Kunkin oppiaineen valtakunnalliset pakolliset ja valinnaiset/syventävät opinnot arvioidaan 
numeroin riippumatta siitä, annetaanko oppiaineen oppimäärästä suoritusmerkintä vai 
käytetäänkö muuta arviointitapaa. Opetussuunnitelmassa määritellyt paikalliset ja koulukohtaiset 
opinnot arvioidaan siten kuin opetussuunnitelman ainekohtaisessa osassa määrätään. 
 
Arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle opintojakson/kurssin alussa ja ne kirjataan 
opintojakso-/kurssisuunnitelmaan. Arvioinnin yksityiskohdista keskustellaan ja sovitaan opiskelijan 
kanssa. Opiskelija saa esimerkiksi opintojakson/kurssin alussa tietoonsa sen, miten erilaiset 
osasuoritukset vaikuttavat opintojakson/kurssin arviointiin.  
 

Tärkeintä kriisitilanteessa on toimia rauhallisesti ja noudattaa annettuja ohjeita! 
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Opintojakso/kurssi voidaan arvioida lukioasetuksessa (§ 6) määritellyin numeroin 4 (hylätty), 5 
(välttävä), 6 (kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä) ja 10 (erinomainen), S-merkinnällä 
(suoritettu), H-merkinnällä (hylätty) tai sanallisella arvioinnilla. Kirjallinen tai sanallinen arviointi voi 
myös täydentää/täsmentää numeroarvostelua. 
 
T-merkintä (täydennettävä) tarkoittaa, että opiskelijan tulee arviointia seuraavan periodin kuluessa 
palauttaa puuttuvat suoritukset saadakseen opintojakso-/kurssisuorituksen. Ellei opiskelija suorita 
annettuja tehtäviä, kurssi katsotaan keskeytyneeksi (K-merkintä).   
 
Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, 
otetaan huomioon arvioinnissa antamalla opiskelijalle mahdollisuus muuhunkin kuin kirjalliseen 
näyttöön. 
 
Hyväksyttyjä poissaolon syitä ovat sairaus ja etukäteen anottu lupa. Mikäli opiskelija on sairaana 
päättöviikolla, hänen tulee ilmoittaa poissaolostaan ryhmänohjaajalle tai kyseisen aineen 
opettajalle välittömästi sairastuttuaan ja sopia uusi arviointiajankohta. 
 
Oppiaineen oppimäärän arviointi ja päättöarviointi 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy valtakunnallisten pakollisten ja 
valinnaisten/syventävien opintojen perusteella. Paikallisten ja koulukohtaisten opintojen 
kuulumisesta oppimäärään päätetään ainekohtaisesti. 
 
Oppiaineen oppimäärän hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut 
hyväksytysti oppiaineen valtakunnalliset pakolliset ja kuulumisesta oppimäärään opinnot 
seuraavasti: 
 
LOPS 2016 PAK. ja SYV. KURSSIT HYLÄTTYJÄ KURSSEJA ENINTÄÄN 

1–2   0 
3–5   1 
6–8   2 
9 tai enemmän  3 

 
LOPS 2021 PAK. ja VAL. OPINNOT HYLÄTTYJÄ OPINTOJA ENINTÄÄN 

2–5 opintopistettä 0 op 
6–11 op  2 op 
12–17 op  4 op 
18 op tai enemmän  6 op 

 
HUOM! Muista kuin valtakunnallisista opintojaksoista/kursseista luetaan mukaan lukion 
oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot.  
 
Oppiaineen oppimäärän arvosana perustuu valtakunnallisten opintojen arvosanojen keskiarvoon, 
mutta arvosanaa voidaan korottaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat aineen opiskelun 
päättövaiheessa opintojakso-/kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. 
Päätöksen mahdollisesta arvosanan korottamisesta tekevät rehtori ja aineenopettaja(t) yhdessä.  
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Opiskelija voi myös osallistua korotuskuulusteluun. Kuulusteltava oppimäärä on sama, minkä 
opiskelija on kyseisessä aineessa suorittanut. Mikäli opiskelija osoittaa tässä kuulustelussa 
suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin hänen saamansa arvosana edellyttää, 
päättöarvosanaa korotetaan. 
 
Pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet arvioidaan numeroarvosanoin. 
Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu 
saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama 
oppimäärä käsittää vain kaksi opintopistettä / yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, 
mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain neljä opintopistettä / kaksi kurssia.  
 
Hylätyn arvosanan korottaminen uusintakuulustelussa 
 
Opintojakson/kurssin opetukseen osallistunut opiskelija saa osallistua uusintakuulusteluun, mikäli 
on saanut opintojaksosta/kurssista arvosanan neljä (4) tai H-merkinnän (hylätty). Saman 
opintojakson/kurssin hylättyä arvosanaa voi uusia vain kerran.  
 
Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava sähköisesti (linkki koulun nettisivulla). Ilmoittautuminen 
on sitova ja vain yhteen uusintaan voi osallistua kerrallaan. 
 
Uusintakuulustelu koskee yleensä opintojakson/kurssin koko oppimäärää, ja sen perusteella 
suoritettavassa opintojakson/kurssin arvioinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin 
opintojakson/kurssin arvioinnissa muutoinkin. Tällöin arvosanaa annettaessa voidaan ottaa 
huomioon myös sellaisia opintojaksoon/kurssiin liittyviä asioita, joita ei voi sisällyttää itse 
päättökokeeseen. 
 
Hyväksytyn arvosanan korottaminen korotuskuulustelussa 

 
Opiskelija voi yrittää korottaa hyväksyttyä opintojakso-/kurssiarvosanaa korotuskuulustelussa. 
Korotuskuulusteluun on ilmoittauduttava sähköisesti (linkki koulun nettisivulla), ja vain yhteen 
kokeeseen voi osallistua kerrallaan. 
 
Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa myös osallistumalla uudestaan opetukseen. Molemmissa 
tapauksissa opiskelijan parempi arvosana jää voimaan. 
 
Arvioinnin uusiminen ja oikaisu 
 
Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa 
etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta 
arvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Jos opiskelija on tyytymätön uuteen 
arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, hän voi pyytää siihen oikaisua 
aluehallintovirastolta. (LL 714/2018, 53§) 
 
Vilpillinen käytös kurssin ja opintojakson suorittamisessa 

 
Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti 
(esim. lunttaaminen, plagiointi), voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos 
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opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, 
hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.  Edellä mainitut 
toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia. (LL 714/2018, 41§) Vilppi koetilanteessa johtaa kurssin 
hylkäämiseen. 
 
Osaamisen tunnustaminen 
 
Lukiolain 23 §:n mukaisesti Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä 
sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi 
ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata lukion 
oppimäärään kuuluvia pakollisia, syventäviä tai soveltavia opintoja.  
 
Opiskelija voi sisällyttää lukion oppimäärään myös muissa oppilaitoksissa kuin kumppanuuslukiossa 
suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista. Tällöin hänen on haettava osaamisen 
tunnustamista rehtorilta ja tarvittaessa asianomaisen oppiaineen opettajalta. 
 
Muissa oppilaitoksissa (kansalaisopistot, kansanopistot, taideoppilaitokset, kesäyliopistot yms.) 
suoritettuja opintoja hyväksiluetaan vain siltä osin kuin ne on suoritettu lukioaikana. 
 
Vaihto-opiskeluajalta luetaan hyväksi lukio-opintoja laskennallisen työmäärän mukaisesti: jos 
opiskelijalla on ollut vaihto-opiskeluajan aikana 380 tuntia opintoja, hänelle luetaan hyväksi 380 / 
38 = 10 kurssia. Näin eripituiset vaihto-opiskeluajat voidaan huomioida tasapuolisesti. 
 
Hakiessaan osaamisen tunnustamista opiskelijan on annettava rehtorille kirjallinen selvitys siitä, 
millaista lukion opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavaa osaamista hänellä on 
ja mitä oppimäärään sisältyviä opintoja hän haluaa osaamisellaan korvata. Kirjallinen selvitys voi olla 
muun muassa 
 

• oppilaitoksen suoritetuista kursseista antama todistus, jossa kuvataan myös kurssien 
sisällöt ja tavoitteet sekä opintojen laajuus tai 

• oppimispäiväkirja tai muu lopputyö/-tuotos, jossa opiskelija kuvaa ajankäyttöään sekä 
lukion opetussuunnitelman mukaisten tietojensa ja taitojensa kehittymistä toiminnan 
aikana. 
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YLIOPPILASTUTKINTO www.ylioppilastutkinto.fi  

 
Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä, samaan aikaan kaikissa 
Suomen lukioissa. Kaikilla kokeilla on oma tietty päivänsä. Ylioppilaskirjoitukset tehdään 
digitaalisina. Kokelaalla tulee olla oma päätelaite. Digitaaliseen yo-kokeeseen kannattaa tutustua 
osoitteessa https://digabi.fi/.  
 
Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen on sitovaa. Opiskelijat ilmoittautuvat tutkintoon sähköisesti 
Wilmassa jokaisena kertana erikseen. Ylioppilaskoe on maksullinen ennen syksyä 2021 lukio-
opintonsa aloittaneille. Tutkintomaksut määräytyvät opetusministeriön vahvistaman päätöksen 
mukaisesti. Ilmoittautumistietojen perusteella Monetra lähettää laskun, joka tulee maksaa 
eräpäivään mennessä.  
 
Tutkinto tulee suorittaa kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Ylioppilastutkintoasetuksen 
mukaan kokeeseen osallistuminen edellyttää, että kokelas on opiskellut vähintään tutkintoaineiden 
pakolliset opintojaksot/kurssit. Sellaisissa kielissä, joissa ei ole pakollisia opintojaksoja/kursseja, 
opiskelijan on suoritettava vähintään kuusi opintopistettä / kolme lukiokurssia.  
 
Yksityiskohtaisia tutkinto-ohjeita antavat rehtori, opinto-ohjaaja ja aineenopettajat. Wilma-viestejä 
ja ylioppilastutkintolautakunnan nettisivuja kannattaa seurata säännöllisesti. 
 
Tutkinnon rakenne 
 
Ylioppilastutkinnon viimeistään syksyllä 2021 aloittavat kokelaat kirjoittavat vähintään neljä 
koetta. Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Lisäksi opiskelijan tulee valita vähintään kolme 
koetta seuraavista:  

toinen kotimainen kieli    
vieras kieli 
matematiikka 
reaaliaine 
 

Kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen ylioppilastutkinnon aloittavat kokelaat kirjoittavat 
vähintään viisi koetta. Äidinkielen koe on edelleen kaikille pakollinen. Lisäksi opiskelijan tulee valita 
vähintään neljä koetta vähintään kolmesta ryhmästä: 

 
toinen kotimainen kieli 
vieras kieli 
matematiikka 
reaaliaine 

 
Kokelaan tulee sisällyttää tutkintoonsa vähintään yksi pitkän oppimäärän (A-taso) koe, eli pitkä 
matematiikka, vieraan kielen pitkä oppimäärä tai toisen kotimaisen kielen pitkä oppimäärä. 
Ylimääräisinä kokeina tutkintoon voi sisältyä vieraan kielen kokeita, matematiikan koe ja yksi tai 
useampi ainereaalin koe.   
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Syksyn 2022 kirjoituspäivät 
 
VKO 37 
ma 12.9. äidinkieli, lukutaidon koe 
ke 14.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto  
pe 16.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä 
 
VKO 38 
ma 19.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
ti 20.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
to 22.9.  psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 

pe 23.9. äidinkieli, kirjoitustaidon koe, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe 
 
VKO 39 
ma 26.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, 
 latina, saame 
 

Kevään 2023 kirjoituspäivät 

 
VKO 11 
ti 14.3.  äidinkieli, lukutaidon koe, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe 
to 16.3.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, 
 latina, saame  
pe 17.3.  äidinkieli, kirjoitustaidon koe 

 
VKO 12 
ma 20.3.  vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä 
ke 22.3.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
pe 24.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 

 
VKO 13 
ma 27.3.  toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä  
ke 29.3.       uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto  
 
 
Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen 
 
Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan sähköisesti Wilmassa.  
 
Kevään 2023 ylioppilaskirjoituksiin tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 25.11.2022.  
 
Syksyn 2023 ylioppilaskirjoituksiin tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 2.6.2023.  
 
Kevään 2023 ylioppilastutkinnon tulokset lähetetään lukioille 16.5.2023. Tulokset ja kokelaan 
arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi 
Oma Opintopolku -verkkopalvelussa 17.5.2023 alkaen. Julkaisemisen yhteydessä tulokset 
luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön.  
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OPISKELUHUOLTO – OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ 
 
Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja 
huolehtia lukioyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja 
turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. 
 
Opiskeluhuoltopalveluita ovat psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan palvelut opiskelijoille. 
Laanilan lukiossa toimii hyvinvointiryhmä (=opiskeluhuoltoryhmä). Hyvinvointiryhmän tehtävä on 
suunnitella yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Ryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaajat, kuraattori, 
erityisopettaja, psykologi, aineenopettaja, terveydenhoitaja ja kaksi opiskelijajäsentä.  
 
Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu kaikille ja hyvinvointityöhön lukiossamme 
osallistuvat opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat. Myös opiskelijat (esimerkiksi 
opiskelijakunnan hallitus ja tuutorit) suunnittelevat ja toteuttavat yhteisöllisiä tapahtumia, jotka 
edistävät opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. 
 
Tarkemmin opiskeluhuoltotyötä ja sitä ohjaavia periaatteita on kuvattu Laanilan lukion 
opiskeluhuoltosuunnitelmassa, joka löytyy koulun kotisivuilta. 
 
Opinto-ohjaaja 
 
Koulumme opinto-ohjaajina toimivat Hanne-Marika Anttila (044 703 9303) ja Nina Heikkinen. 
Tavoitat Hanne-Marikan parhaiten koululta päivisin. Nina on Laanilassa 1-2 päivänä viikossa. Voit 
olla yhteydessä opinto-ohjaajaan Wilman kautta, puhelimella tai sähköpostilla. 
 
Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että 
opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin 
ja työelämään. Opinto-ohjaus pitää sisällään henkilökohtaista ohjausta ja luokkatunteja.  
  
Opinto-ohjaus jakaantuu kolmelle lukiovuodelle. Ensimmäisenä opiskeluvuotena keskitytään lukio-
opintoihin, opiskeluhyvinvointiin ja oman opintosuunnitelman tekemiseen. Toisena 
opiskeluvuotena teemana ovat jatko-opinnot ja työelämä. Abivuonna perehdytään jatko-opintoihin 
hakemiseen. Tarkempi selvitys opinto-ohjauksen opintojaksoista löytyy kohdasta "Laanilan lukion 
opintojaksot ja kurssit".  
 
Laanilan lukion ohjaussuunnitelma on koulun kotisivuilla. 
 
Erityisopetus  
 
Erityisopettaja Titta Torppa, 044 703 9675, titta.torppa@ouka.fi tai wilman kautta. Hänen 

työhuoneensa on Lyseon lukiolla ja sovittaessa tapaamiset ainakin maanantaisin Laanilan lukiolla. 

Lukion erityisopettaja on koulun opiskelijahuollon työntekijä. Erityisopettajan kanssa on mahdollista 

selvitellä oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja suunnitella tarvittavia tukitoimia. Erityisopettaja ei anna 

tukiopetusta oppiaineiden sisältöihin liittyvissä asioissa, mutta hän voi tukea ja ohjata opiskelijaa 

esimerkiksi itselle sopivien opiskelutapojen ja oman oppimistyylin kehittämisessä sekä auttaa 

erityisesti kielellisiin vaikeuksiin liittyvissä opiskeluongelmissa. 
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Lukion aloittavat osallistuvat lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen kartoitukseen 1. periodin 

aikana. Mikäli opiskelijalla on jokin opintoihin vaikuttava erityispiirre (esimerkiksi luku- ja 

kirjoitusvaikeus), se voidaan huomioida arvioinnissa. Oppimistilanteissa, kokeissa ja 

ylioppilastutkinnossa opiskelija on oikeutettu erityisjärjestelyihin, mikäli tuen tarve niitä edellyttää. 

Tuki kirjataan pedagogisen tuen suunnitelmaan (PETS) Wilmaan, opiskelija sopii käytänteistä 

opettajansa kanssa. Erityisopettaja voi tarvittaessa laatia opiskelijan luku- ja kirjoitusvaikeudesta 

lukilausunnon ylioppilastutkintolautakunnalle.  

Erityisen tuen tarpeesta voi keskustella aineenopettajan, ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai 

terveydenhoitajan kanssa. Erityisopettajaan voi ottaa myös suoraan yhteyttä. 

 
Lukiokuraattori ja lukiopsykologi 
  
Lukiokuraattorin ja -psykologityön keskeinen tavoite on edistää opiskelijoiden opiskelua, kehitystä 
sekä hyvinvointia ensisijaisesti koko oppilaitosyhteisössä toteutettavana työnä. Lukiokuraattori ja -
psykologi osallistuvat oppilaitoksen opiskeluhuollollisen työn suunnitteluun, kehittämiseen ja 
toteuttamiseen oppilaitoksen monialaisessa opiskeluhuoltoryhmässä. Lukiokuraattori ja 
lukiopsykologi toteuttavat yhteisöllistä hyvinvointityötä oppilaitoksessa lukuvuosittain tehdyn 
suunnitelman mukaisesti yhteistyössä oppilaitoksen muun henkilökunnan sekä yhteistyötahojen 
kanssa.  
  
Lisäksi lukiokuraattori - ja lukiopsykologi tekevät yksilötyötä, jonka painopiste on nuorten 
psyykkisten ja sosiaalisten valmiuksien tukemisessa. Työ on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, 
voimavarakeskeistä ja omahoidollisiin keinoihin painottuvaa. Lukiokuraattori- ja psykologi tekevät 
tarvittaessa yhteistyötä perheen, koulun henkilökunnan ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa. 
  
Lukiokuraattoriin- ja psykologiin voit olla yhteydessä opiskeluhuoliin, ihmissuhdevaikeuksiin ja 
elämässä tapahtuviin muutoksiin liittyvissä asioissa. Lukiokuraattorilta saat tukea mm. sosiaalisiin 
tilanteisiin, koulumotivaatioon, stressiin ja arjenhallintaan. Voit saada ohjausta myös taloudellisissa 
asioissa. Lukiopsykologilta taas saat tukea mm. mielialaan ja ahdistukseen liittyvissä huolissa. Lisäksi 
voit saada apua oppimis- ja keskittymisvaikeuksiin liittyen. 
  
Ensiyhteydenotto opiskelijaa koskettavassa asiassa voidaan tehdä kummalle tahansa työparista 
(lukiokuraattorille tai lukiopsykologille). Arvioinnin nuoren ja/tai hänen perheensä tuen tarpeesta 
tekee joko jompikumpi työntekijä tai työpari yhdessä. 
  
Lukiokuraattori Riitta Rönkä, 044 703 9674 
Laanilan lukiolla maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikko aamupäivisin. Vastaanottotila 106. 
  
Lukiopsykologi Minna Kovala-Viita, 040 6326096 
Laanilan lukiolla torstaisin. Vastaanottotila 106. 
  
Tavoitat psykologin ja kuraattorin wilmassa, soittamalla tai vaikka whatsapp-viestillä.  
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Terveydenhoito   
 
Terveydenhoitaja Aila Lausmaa, 044 703 4623 on tavattavissa ma, ti, ke ja to 7.45–15.45 ja pe 7.45–
14.00. Päivystys- ja puhelinaika on päivittäin klo 12.00–13.00. Ajan terveydenhoitajalle voi varata 
puhelimitse, Wilma-viestinä tai käymällä paikan päällä. 
 
Opiskeluterveydenhuolto on pääsääntöisesti ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Tapaturmat 
hoidetaan aina päivystysluonteisesti. Sairausasioiden vuoksi voi käydä päivystystunnilla, jolloin 
tehdään hoidontarpeen määritys. Jos tarvitset sairaslomatodistusta koululle, ota yhteys 
terveydenhoitajaan mieluiten päivystystunnilla. 
 
Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat varaavat itse ajan terveystarkastukseen. Toisen vuosikurssin 
tytöille tarjotaan tarvittaessa lääkärin terveystarkastus. Ehkäisyasioita varten terveydenhoitajalle 
varataan aika. 
 
Lääkäripalvelut löytyvät Oulussa asuville lukiolaisille oman asuinalueen hyvinvointikeskuksesta ja 
ulkopaikkakuntalaisille oman kunnan terveyskeskuksesta. Äkillisissä sairaustapauksissa hoitoon 
pääsee Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen akuuttivastaanotolle ma-to 8–16 ja pe 8–15. Muina 
aikoina ollaan yhteydessä Oulun seudun yhteispäivystykseen, OYS. Yhteispäivystyksessä toimii sekä 
perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon päivystys. Ennen yhteispäivystykseen lähtöä 
kannattaa soittaa ympärivuorokautisesti toimivaan terveysneuvontanumeroon (08) 315 2655. 
Puhelimeen vastaa sairaanhoitaja, joka antaa ohjeita sairastumiseen liittyen ja arvion vastaanotolle 
hakeutumisen tarpeesta. 
 
Oulun hyvinvointikeskuksen lääkärikäynnit maksavat kaikilta yli 18-vuotiailta kolmelta 
ensimmäiseltä käyntikerralta/vuosi. Yhteispäivystyksen lääkärin vastaanotolla peritään 
käyntimaksu. Käynnit luetaan mukaan ns. kolmen kerran käynteihin. Maksu peritään kaikilta 18 
vuotta täyttäneiltä. Yksityisten lääkäriasemien palvelut ovat kaikkien opiskelijoiden käytettävissä 
omalla kustannuksella. 
 
Kaikille armeijaan meneville tulee ilmoitus kotiin armeijan kutsuntatarkastuksista 2. luokan keväällä. 
Tarkastus on kaksiosainen: ensin on terveydenhoitajan- ja sitten lääkärintarkastus. 
Kutsuntatarkastukset tehdään kotipaikkakunnan hyvinvointikeskuksessa.  
 
Terveyskeskuslääkärin kirjoittamista hoitoon liittymättömistä todistuksista peritään todistusmaksu. 
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä asiakkaan varaamista terveyskeskuslääkärin 
vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä peruutusmaksu. Maksua ei peritä, jos varatun 
ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy. 
 
Hammashoito 
 
Lukiolaiset varaavat itse ajan hammashoitolaan. Alle 18-vuotiaiden oululaisten hammashoito on 
maksuton. Muut oululaiset maksavat terveyskeskustaksan mukaisen hoitomaksun. Lasku tulee 
myöhemmin postissa. 
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Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään kaikilta yli 15 vuotta täyttäneiltä vahvistetun taksan 
mukainen sakkomaksu. Kaksi peruuttamatonta poisjääntiä katkaisee hoitosuhteen ja asiakas 
menettää oikeutensa ns. ensisijaiseen hoitoon. 
 
Tapaturmat 
 
Kiireellinen ensiapu annetaan kaikille opiskelijoille riippumatta kotikunnasta. Jatkohoitopaikka 
riippuu tapaturmasta: joko kouluneuvolassa, oman asuinalueen hyvinvointikeskuksessa, Oulun 
seudun yhteispäivystyksessä, oman kotikunnan terveyskeskuksessa tai yksityisellä lääkäriasemalla. 
Oululaiset lukio-opiskelijat kuuluvat Oulun kaupungin ottaman tapaturmavakuutuksen piiriin. 
Vakuutus korvaa ensiavun ja hoidon koulussa ja koulumatkoilla sattuneissa tapaturmissa. 
 
Kaikista koulutapaturmista on täytettävä ehdottomasti tapaturmailmoituslomake, jonka 
täyttämisestä huolehtii opiskelija itse tai paikalla ollut opettaja. Lomake täytetään koulun kansliassa 
sähköisesti koulusihteerin kanssa. 
 

Kouluruokailu ja puhtaanapito 
 
Koulujen alkaessa käynnistyvät myös koulun tukipalvelut täydellä tehollaan. Oulun koulujen ateria- 
ja puhtauspalveluista huolehtivan Compass Groupin henkilökunta valmistautuu palvelemaan 
asiakkaitaan jokaisena koulupäivänä.  
 
Laanilan koulussa pyritään kestävän kehityksen hengessä biojätteettömään ruokailuun. 
Tavoitteemme on, että jokainen ruokailija harkitsee ruokaa ottaessaan, minkä verran jaksaa syödä. 
 
Compass Groupille on ensiarvoisen tärkeää vanhemmilta saatu tieto koululaisen allergioista ja 
muista erityistarpeista. Tärkein linkki Compass Groupin palveluja koskevissa asioissa on 
luonnollisesti oman koulun keittiö- ja siivoushenkilökunta. Sähköpostiosoite on 
laanilankoulu@amica.fi Osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/tilapalvelut/ruokalistat on koulujen 
viikoittainen ruokalista.  
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OPISKELIJAN OHJAUKSEN JA TUEN TOIMIJAT LAANILAN LUKIOSSA 2022-2023 
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OPISKELIJATOIMINTA  
 
Tuutoritoiminta   

Tuutoritoiminnan tavoitteena on yhteishengen ja turvallisuuden lisääminen kouluyhteisössä. 

Tuutorit ovat toisen vuoden opiskelijoita, jotka on valittu ja koulutettu tehtäväänsä ensimmäisen 

vuoden keväällä. Tuutorit toimivat vertaistukena opintojen käynnistämisessä 1. vuoden 

opiskelijoille. Tuutoritoiminnan yhtenä tavoitteena on opiskelijan kehittyminen vertaisohjaajana. 

Lisäksi tuutorit toimivat koulun markkinointitehtävissä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.  

Opiskelijakunta 
 
Jokainen Laanilan lukion opiskelija kuuluu opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnan keskuudesta 
muodostetaan opiskelijakunnan hallitus, johon kuuluu yhteensä 15–18 opiskelijaa eri vuosiluokilta. 
Opiskelijakuntatoiminta antaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää koulun yhteishenkeä ja 
opiskeluolosuhteita. 
 
Opiskelijakunnan hallituksen edustajat osallistuvat opettajankokouksiin, YTY:n (koulun 
yhteistyöryhmä) kokouksiin sekä muihin koulun edustustilaisuuksiin ja juhliin. 
 
Opiskelijakunnan hallituksen vuosittaisia työtehtäviä ovat koulukuvauksen järjestäminen, 
sovittelijaopiskelijan valitseminen, vallanvaihtajaisten, penkkareiden, wanhojen tanssien ja wappu-
triathlonin / AfterWappu-tapahtuman suunnitteleminen ja toteuttaminen, abihuppareiden ja 
ylioppilaslakkien yhteistilaaminen sekä vapaaehtoistyönpäivän organisoiminen yhdessä Vihreä lippu 
-raadin kanssa. Lisäksi opiskelijakunnan hallituksen jäseniä on mukana järjestämässä koulun 
ulkopuolisia tapahtumia, mm. abiristeilyä ja lukiolaisbileitä sekä lähes 20 vuotta perinteenä ollutta 
Rukan-reissua. 
 
Vihreä lippu -toiminta 
 
Laanilan lukio on Vihreä lippu -koulu, joka keväällä 2011 siirtyi Suomen Ympäristökasvatuksen 
Seuran hyväksymänä ns. kestävälle tasolle. Vihreä lippu -toiminta arvioidaan kansainvälisin 
laatukriteerein ja kestävälle tasolle siirtyminen edellyttää, että ympäristökasvatus on vakiintunut 
osaksi arjen toimintaa. Vihreä lippu -toiminnan tarkoituksena on kestävän kehityksen mukaisesti 
vähentää ympäristökuormitusta ja lisätä koulun ja sen lähialueen viihtyvyyttä. Vihreä Lippu  
-opiskelijat toimivat yhteistyössä Unesco- ja Erasmus+ -opiskelijoiden kanssa. 
 
STEAM 

Steam tulee sanoista Science, Technology, Engineering, Art and Math. Opetuksessa STEAM 

tarkoittaa oppiaineryhmien ja teknologian yhdistämistä laajoiksi oppimiskokonaisuuksiksi. STEAM 

on oppilaslähtöistä, kokeilevaa ja yhteisöllistä oppimista, jonka avulla koulun toimintakulttuuria 

voidaan parantaa yhdessä tekemisen ja oppimisen näkökulmasta. 
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Ilmastolukio-hanke 

Nuoret tarvitsevat kestävän tulevaisuuden rakentamisessa myös kouluyhteisönsä tuen. Yksilöiden 

korostamisen ohessa tarvitaan yhdessä tekemistä, kunnianhimoa, sitoutumista ja kestävän 

elämäntavan priorisointia myös oppilaitoksissa.  

Ilmastolukiot-hanke keskittyy pilottilukioiden hiilijalanjäljen arviointiin, korjaustoimiin ja 

toimenpidesuunnitelman laatimiseen kohti hiilineutraalia lukiota. Lukiota tarkastellaan 

ilmastokestävyyden oppimisympäristönä ja mukaan muutokseen otetaan kouluyhteisö 

sidosryhmineen. 

AurinkoLaanila 

 

Kestävän kehityksen edistäminen koulussamme tapahtuu myös AurinkoLaanilan kautta. Koulumme 

katolle asennetut aurinkopaneelit toimivat osana kestävän kehityksen oppimisympäristöämme ja 

konkretisoivat uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuudet useissa oppiaineissa. 

 
LaanilaPassi  
 
LaanilaPassi on minimissään kahden opintopisteen kokonaisuus, jonka voi kerryttää osallistumalla 
ryhmänohjauksiin, koulun yhteisiin tapahtumiin ja aktiivisesti muuhun koulun toimintaan. 
Harrastuneisuus joissakin oppiaineissa kerryttää myös osallisuusleimoja.  
 

 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 
Laanilan lukio: Unesco ASPnet -koulu 
 
Maailmanlaajuinen UNESCO-kouluverkosto (ASP - Associated Schools Projects) pyrkii toiminnallaan 
lisäämään nuorten kansainvälistä kulttuurista ymmärrystä ja osaamista sekä valmistamaan heitä 
menestyksekkäästi kohtaamaan monimutkaistuvan maailman haasteet. Unesco-kouluilla on 
monenlaista toimintaa, mm. ystävyyskouluja eri puolilla maailmaa ja yhteistyöprojekteja muiden 
koulujen kanssa. Unesco-koulut myös testaavat UNESCOn aineistoja ja levittävät hyviä käytänteitä. 
Suomen ASP-koulujen opetuksessa on korostunut ihmisoikeus-, maailmanperintö- ja 
ympäristökasvatus. Opetushallitus koordinoi Unesco-koulutoimintaa Suomessa. 
 
Laanilan lukio: Erasmus+ -koulu 
  

Laanilan lukion aktiivinen vaihto-oppilas- ja Erasmus+ -toiminta tarjoavat opiskelijoille monipuolisia 

ja aitoja kieli- ja kulttuurikokemuksia yhteistyössä vaihto-oppilasjärjestöjen ja useiden 

eurooppalaisten partnerikoulujen kanssa. Viime vuosina yhteistyötä on tehty erityisesti Oulun oman 

ruotsinkielisen koulun Svenska Privatskolan i Uleåborgin lisäksi Espanjan, Italian, Portugalin, 

Ranskan, Saksan ja Slovenian kanssa.  Perinteisten lyhytkestoisten Erasmus+ -tutustumisvierailujen 

lisäksi Euroopan komissio on rahoittanut useita Laanilan pitkäkestoisia opiskelijavaihtoja 

ranskankieliselle Réunionin saarelle. Jo yli vuosikymmenen kestäneissä opiskelijavaihdoissa 

opiskelijat ovat toimineet oman koulunsa kestävän kehityksen lähettiläinä Agenda 2030 parhaita 

käytänteitä eri puolille Eurooppaa jakaen. 
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1. JA 2. VUOSILUOKKIEN OPINTOTARJONTA (LOPS 2021)  

     

 VALTAKUNNALLINEN PAIKALLINEN YHTEENSÄ  
PAKOLLINEN VALINNAINEN VALINNAINEN 

 

TIETOTEKNIIKKA 
  

TT1 1 op 

B3 RANSKA 
 

RAB3 1–6  12 op 

B3 SAKSA 
 

SAB3 1-6  12 op 

BIOLOGIA BI 1-3 BI 4-6 
 

4 + 6 = 10 op 

ENGLANTI ENA 1-6  ENA 10, 12, 14 12 op / 4 op 

FILOSOFIA FI1-2 
  

4 op 

FYSIIKKA FY 1-2 FY 3-7  2 + 10 = 12 op 

MAANTIEDE GE 1 GE 2-4  2 + 6 = 8 op 

HISTORIA HI 1-3 HI 4-5  6 + 4 = 10 op 

KEMIA KE 1-2 KE 3-6 KE 7 2 + 8 = 10 op / 1 op 

KUVATAIDE KU 1-2 
  

4 op 

LIIKUNTA LI 1-2 LI 3-4 LI 6, 8 4 + 4 = 8 op / 4 op 

PITKÄ MATEMAT MAY1  
MAA 2-9 

 
MAA 11 

 2 op 
18 op / 2 op 

LYHYT MATEMAT MAY1 
MAB 2-7 

  2 op 
10 op 

MUSIIKKI MU 1-2 
  

4 op 

OPINTO-OHJAUS OP 1-2  
 

OP 3 4 op / 2 op 

PSYKOLOGIA PS1 PS 2-4  2 + 6 = 8 op 

RUOTSI RUB 11-15 RUB 16 RUB 18 10 + 2 = 12 op / 2 op 

TERVEYSTIETO TE1 TE 2-3  2 + 4 = 6 op 

USKONTO (EV.LUT.) UE 1-2 UE 3, 5 
 

4 + 4 = 8 op  

VIITTOMAKIELI 
  

VIK1 1 op 

YHTEISKUNTAOPPI YH 1-3   6 op 

ÄIDINKIELI JA KIRJ. ÄI 1-8 
 

ÄI 19 12 op / 2 op 

YHTEENSÄ 94–102 op vähint. 20 op 17 op 
 

 

Pakolliset, oppiainerajat ylittävät opintojaksot: 

Kriittinen kansalainen FI1+YH1 (4 op)  
Luonnontieteellisen tutkimuksen perusteet BI1+FY1+FY2+KE1+KE2 (6 op) 
Opiskeluhyvinvointi PS1+TE1+OP1 (6 op)  
 
Pakolliset, oppiaineen sisäiset opintojaksot: 

Geometria MAA3+MAA4 (5 op) 
Kieli-identiteetti ja arki RUB11+RUB12 (4 op) 
Opiskelutaidoista globaaliin kielimaailmaan ENA1+ENA2 (4 op) 
Tekstit, konteksti ja vuorovaikutus ÄI1+ÄI2+ÄI3+ÄI4 (6 op) 
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3. VUOSILUOKAN KURSSITARJONTA (LOPS 2016)  
     

 
VALTAKUNNALLINEN KOULUKOHTAINEN YHT  

PAKOLLINEN SYVENTÄVÄ SYVENTÄVÄ SOVELTAVA 
 

ABI-KURSSI 
   

wABI 1 

B3 RANSKA 
 

wRAB 7–8 wRAB 9 
 

3 

B3 SAKSA 
 

wSAB 7-8 wSAB 9 
 

3 

BIOLOGIA 
  

wBI 6 
 

1 

ENGLANTI 
 

wENA 7–8 wENA 9  
 

2,5 

FILOSOFIA 
 

wFI 3–4 wFI 5 
 

2,5 

FYSIIKKA 
 

wFY7 wFY 8 
 

2 

MAANTIEDE 
  

wGE 5 
 

0,5 

HISTORIA 
 

wHI 8 wHI 7 
 

1,5 

KEMIA 
  

wKE 6 
 

1 

KUVATAIDE 
 

wKU 5 
  

1 

LIIKUNTA 
 

wLI 5 
  

1 

PITKÄ MATEMAT 
 

wMAA 12–13 wMAA 14-15 
 

4 

LYHYT MATEMAT 
 

wMAB 7–8 wMAB 9–10 
 

4 

MUSIIKKI 
 

wMU 5 
  

1 

OPINTO-OHJAUS wOP 2  
   

1 

OSALLISUUSKURSSIT    wOS 1-5 5 

PSYKOLOGIA 
 

wPS 4-5 wPS 6 
 

3 

RUOTSI 
 

wRUB 7  wRUB 8, 10, 11 
 

2,5 

TERVEYSTIETO 
  

wTE 4 
 

1 

USKONTO (EV.LUT.) 
 

wUE 4 wUE 7 
 

1,5 

YHTEISKUNTAOPPI 
 

wYH 4 wYH 5 
 

1,5 

ÄIDINKIELI JA KIRJ. wÄI 6 wÄI 7–9 
 

wÄI 10 5  
2 vähintään 10 

   

 

Laajuus 0,5 ov: ENA9, FI5, GE5, HI7, RUB8, RUB10, RUB11, UE7, YH5 

Lisäksi lukiodiplomit esim. kirjallisuudessa, kuvataiteessa, liikunnassa ja musiikissa (valtakunnalliset 
soveltavat kurssit). 

 

KURSSIKERTYMÄSUOSITUKSET 
 

Kolmen vuoden 
ohjelma 

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi 5. periodi 

1. opiskeluvuosi 10–12 op 22–26 op 34–40 op 48–52 op 60–64 op 

2. opiskeluvuosi 72–76 op 84–88 op 96–100 op 108–114 op 120–126 op 

3. opiskeluvuosi 63–66 kurs / yo 69–71 kurs 75–> kurs yo-kirj. - 

 
Jos perustelluista syistä tarvitset 3 ½ tai 4 vuoden opinto-ohjelmaa, suunnitelma on laadittava 
yhdessä opon kanssa niin pian kuin mahdollista! 

1 RUB18.a tfr RUB18.b nsa OP3.c (jhi) OP3.d (jhi)

2 OP3.a (jhi) OP3.b (jhi) RUB18.c stii RUB18.d nsa

3 OP1.a/TE1.a hpu/hee OP1.b/TE1.b hpu/hee ÄI1.c ris ÄI1.d wju

4 ÄI1.a wju ÄI1.b ris OP1.c/PS1.c hpu/svj OP1.d/PS1.d HeNi/svj

5 MAY1.a sgr MAY1.b pan MAY1.c jku MAY1.d jhi

6 ENA1.a/2.a tfr FY1.ab/2.ab pan MU1.bc ipa KU1.cd tsa KE1.d/2.d milka

7 FY1.a/2.a jku ENA1.ab/2.ab mrh KE1.bc/2.bc sgr BI1.cd hpö LI1.d tim

8 LI1.a mha LI1.ab tim FY1.bc/2.bc jku KE1.cd/2.cd milka BI1.d hpö

1 OP1.a/TE1.a hpu/hee OP1.b/TE1.b hpu/hee ÄI2.c/3.c ris ÄI2.d/3.d wju

2 PS1.a nta HI1.b vlo TE1.c hee UE1.d svj

3 HI1.a vlo PS1.b nta OP1.c/PS1.c hpu/svj OP1.d/PS1.d HeNi/svj

4 KU1.a tsa MU1.ab ipa RUB1.bc/2.bc stii ENA1.cd/2.cd mrh FY1.d/2.d pan

5

6

7 KE1.a/2.a sgr BI1.ab hpö ENA1.bc/2.bc tfr FY1.cd/2.cd pan MU1.d ipa

8 ENA2.a tfr KE1.ab/2.ab sgr LI1.bc mha LI1.cd tim RUB1.d/2.d stii

1 BI1.a hpö RUB1.ab/2.ab nsa ENA2.bc tfr RUB1.cd/2.cd stii ENA1.d/2.d mrh

2 RUB1.a/2.a tfr ENA2.ab mrh RUB2.bc stii MU1.cd ipa KU1.d tsa

3 FY3.1 pan SAB31.1 nsa RAB31.ouka mrh VIK1.1

4 MAA3.a sgr MAA3.b pan MAA3.c jku MAA3.d milka MAB2.abcd jhi

5 ÄI2.a/3.a wju ÄI2.b/3.b ris FI1.c nta HI1.d vlo

6 GE1.a hpö FI1.b svj YH1.c vlo TE1.d hee

7 UE1.a nta YH1.b vlo HI1.c ?? GE1.d hpö

8 ENA10.1 mrh TT1.abcd jhi

1 MAB3.1 jhi UE1.b svj FY3.2 pan LI3.1 tim

2 ENA3.a tfr KE3.1 sgr GE 1.c hpö

3 SAB32.ouka nsa GE1.b hpö UE1.c nta RAB32.ouka mrh

4 RUB2.a tfr KU1.ab tsa BI1.bc hpö ENA2.cd mrh RUB2.d stii

5 MU1.a ipa RUB2.ab nsa KU1.bc tsa RUB2.cd stii ENA2.d mrh

6 FI1.a nta HI2.b vlo ÄI4.c ris ÄI4.d wju

7 YH1.a vlo ENA3.b mrh HI2.c ?? BI2.3/3.3 hpö

8 MAA4.a sgr MAA4.b pan MAA4.c jku MAA4.d jhi

1 ÄI4.a wju FY4.1 jku ENA3.c tfr YH1.d vlo

2 HI2.a vlo ÄI4.b ris BI2.4/3.4 hpö FI1.d nta

3 SAB33.ouka nsa RAB33.ouka mrh KE3.2 milka LI8.1 mha

4 KE3.3 sgr UE3.1 svj YH2.3 vlo ENA3.d mrh

5 LI6.1 tim PS2.3 nta FY4.2 jku HI2.d ??

6 MAA4.a sgr MAA4.b pan MAA4.c jku MAA4.d jhi

7

8

3. periodi 30.11.2022 – 8.2.2023 / päättöviikko 30.1. - 8.2.

4. periodi 9.2. – 11.4.2023 / päättöviikko 29.3. - 11.4.

5. periodi 12.4. – 3.6.2023 / päättöviikko 23.5. - 1.6.

1. VUOSIKURSSI

1. periodi 10.8. – 30.9.2022 / päättöviikko 21.-30.9.

2. periodi 3.10. – 29.11.2022 / päättöviikko 18.-29.11.

MAA2.a+TT1.a sgr MAA2.b+TT1.b milka MAA2.c+TT1.c jku MAA2.d+TT1.d jhi

38



1 PS2.1 nta RAB34.ouka mrh ÄI5.1 wju BI2.1/3.1 hpö wKE6.1 SGR wÄI6.1 RIS wYH4.1 VLO

2 HI3.1 vlo MAA5.1 jku BI2.2/3.2 hpö wRUB11.1 TFR wENA9.1 TFR wENA9.2 MRH wÄI7.1 WJU

3 LI2.1 mha LI2.2 tim FY5.1 pan wBI6.1 HPÖ wUE4.1 nta wRAB7.1 MRH

4 MAA5.2 pan ENA4.1 mrh MAA5.3 sgr wMAA12.1 milka wRUB7.1 STII wSAB7.1 NSA

5 KU2.1 mmi ÄI5.2 ris RUB3.1 tfr wPS4.1 SVJ wÄI6.2 WJU wMAA12.2 milka

6 TE2.1 hee HI3.2 vlo PS3.1 nta wENA7.1 MRH wGE5.1 HPÖ wENA7.4 TLI

7 UE2.1 nta FY5.2 pan HI5.1 vlo wRUB8.1 STII wRUB10.1 STII wMAB7.1 JHI

8 wYH5.1 VLO wUE7.1 SVJ wTE4.1 HEE

1 BI5.1 hpö KU2.2 mmi MAA6.1 pan wMB7.2 JHI wHI6.1 VLO wFY7.1 JKU wSAB8.1 NSA

2 RUB3.2 nsa MAA6.2 sgr MAB4.1 jhi wMA14.1 JKU wÄI8.1 RIS wMA14.2 PAN

3 LI2.3 mha LI2.4 tim SAB34.1 nsa wÄI10.1 RIS wMAA13.1 PAN wÄI9.1 wju

4 MAA6.3 milka UE2.2 nta HI3.3 vlo wÄI6.3 WJU wFY7.2 JKU wMAB8.1 JHI

5 ENA4.2 tfr RUB3.3 stii BI4.1 hpö ENA8.1 MRH wPS5.1 SVJ wÄI8.2 RIS

6 YH2.1 vlo GE2.1 hpö ENA4.3 mrh wÄI10.2 WJU wFI3.1 nta wENA8.2 TFR

7 RUB4.1 stii FI2.1 SVJ wÄI8.3 WJU wENA7.2 MRH wMAA13.2 milka

8 OP2 hpu kaikille ryhmille ABIKURSSI wRAB8.1 MRH

1 MAA6.3 milka ÄI6.1/7.1 ris MU2.1 ipa wKU5.1 TSA wÄI9.2 WJU wMB9.1 JHI

2 ÄI6.2/7.2 ris FI2.2 svj KE4.1 sgr wMA15.1 JKU wMA15.2 PAN wMB10.1 JHI wSAB39.1 nsa

3 KE4.2 sgr RUB4.2 tfr BI5.2 hpö wHI7.1 VLO wYH5.2 VLO wUE7.2 SVJ wFI5.1 nta

4 BI4.2 hpö ENA5.1 mrh PS2.2 svj SAB35.1 nsa wRU8.2 STII wMU5.1 IPA wÄI9.3 WJU

5 MAB5.1 jhi MAA6.2 sgr MAA6.1 pan wLI5.1 TIM wENA9.3 MRH wENA9.4 MRH

6 ÄI5.3 wju YH3.1 ?? FY6.1 pan wÄI9.4 RIS wFI4.1 nta wENA7.3 TFR wRAB39.1 mrh

7 TE3.1 hee FY6.2 pan ENA5.2 tfr wPS6.1 SVJ wFY8.1 JKU wMB9.2 JHI 

8 LI4 mha tim wOP2 HPU ABIKURSSI KERT.T. BI/GE/TE

1 ENA5.3 tfr MAA7.1 jku YH2.2 vlo KE5.1 sgr

2 FY7.1 jku PS3.2 svj RUB4.3 nsa RAB35.1 mrh

3 RUB5.1 tfr MAA9.1 jhi MAA9.2 jhi KLO MA     TI KE      TO   PE

4 MAA7.2 pan FY7.2 jku ÄI6.3/7.3 wju 8.15 -

5 FI2.3 nta GE3.1 hpö MAA7.3 jhi 9.30 1       5 3       8   4

6 ENA6.1 mrh KE5.2 sgr YH3.2 ?? MU2.2 ipa 9.45 -

7 MAA9.3 pan ÄI8.1 ris UE2.3 nta 11.00 2       6 4       7   5

8 OP2 hpu kaikille ryhmille 11.15 -

12.30 3       7 5       1   6

1 PS7 nta GE4.1 hpö ÄI8.2 ris RAB36.1 mrh

2 MAA8.1 pan RUB5.2 stii MAA8.2 jhi 12.30-13.00

3 HI4.1 vlo ENA6.2 tfr MAA11.1 jku 13.00-13.15

4 ÄI8.3 wju MAB6.1/7.1 jhi RUB5.3 nsa ENA12/14 tfr

5 UE5.1 svj MAA8.3 pan SAB36.1 nsa KE6.1 sgr 13.15 -

6 YH3.3 ?? BI6.1 hpö ENA6.3 mrh 14.30 4      1 6       2   7

7 RUB6.1 stii MAA11.2 jhi PS4.1 nta ÄI19.1 ris 14.45 -

8 KE7 milka 16.00 8      2 8       3  ( )

KOODIKARTTA

5. periodi 12.4. – 3.6.2023 / päättöviikko 23.5. - 1.6.

RUOKAILU

                 INFOT TARVITTAESSA

2.VUOSIKURSSI 3.VUOSIKURSSI

1. periodi 10.8. – 30.9.2022 / päättöviikko 21.-30.9.

2. periodi 3.10. – 29.11.2022 / päättöviikko 18.-29.11.

3. periodi 30.11.2022 – 8.2.2023 / päättöviikko 30.1. - 8.2.

4. periodi 9.2. – 11.4.2023 / päättöviikko 29.3. - 11.4.
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LUKIO-OPINTOIHIN PEREHTYMISEN OPINTOJAKSON (OP3) AIKATAULU 
 

 

Lukio-opintoihin perehtymisen opintojakso (OP3) 1. periodissa 22A ja 22B  

2. koodi: ma klo 9.45-11, ti klo 14.45-16, to klo 13.15-14.30 

 

Päivämäärä 22A 22B 

ma 15.8. TT Jarkko Opiskelijakunnan hallitus + 
Unesco + AurinkoLaanila + Vihreä 
Lippu + Erasmus 

ti 16.8. Opiskelijakunnan hallitus + 
Unesco + AurinkoLaanila + Vihreä 
Lippu + Erasmus 

TT Jarkko 

to 18.8. TT Jarkko RO Antti haastattelut 

ma 22.8. Tuutorit TT Jarkko 

ti 23.8. TT Jarkko Kuraattori + psykologi + 
terveydenhoitaja 

to 25.8. Rehtori TT Jarkko 

ma 29.8. TT Jarkko Tuutorit 

ti 30.8. kuraattori + psykologi + 
terveydenhoitaja 

TT Jarkko 

to 1.9. TT Jarkko Rehtori 

ma 5.9.  TT Jarkko 

ti 6.9. TT Jarkko  

to 8.9.  TT Jarkko 

ma 12.9. TT Jarkko Erityisopettaja/lukiseula 

ti 13.9. Erityisopettaja/lukiseula TT Jarkko 

to 15.9. TT Jarkko  

ma 19.9.  TT Jarkko 

ti 20.9.   

Päättöviikko   

pe 23.9.               aamupäivä pakohuone  

pe 23.9.               iltapäivä  Pakohuone 

 

Ryhmien 22A ja 22B haastattelut RO Wilman ja RO Antin antaman erillisen aikataulun mukaan. 
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Lukio-opintoihin perehtymisen opintojakso OP3 1. periodissa 22C ja 22D 

1.Koodi: ma klo 8.15-9.30, ti klo 13.15-14.30, to 11.15-12.30 

 

 

Päivämäärä 22C 22D 

ma 15.8. TT Jarkko Opiskelijakunnan hallitus + 
Unesco + AurinkoLaanila + Vihreä 
Lippu + Erasmus 

ti 16.8. Opiskelijakunnan hallitus + 
Unesco + AurinkoLaanila + Vihreä 
Lippu + Erasmus 

TT Jarkko 

to 18.8. TT Jarkko Rehtori 

ma 22.8. Tuutorit TT Jarkko 

ti 23.8. TT Jarkko Kuraattori + psykologi + 
terveydenhoitaja 

to 25.8. Rehtori TT Jarkko 

ma 29.8. TT Jarkko Tuutorit 

ti 30.8. Kuraattori + psykologi + 
terveydenhoitaja 

TT Jarkko 

to 1.9. TT Jarkko  

ma 5.9. RO Sanna haastattelut TT Jarkko 

ti 6.9. TT Jarkko  

to 8.9. RO Sanna haastattelut TT Jarkko 

ma 12.9. TT Jarkko  

ti 13.9. Erityisopettaja/lukiseula TT Jarkko 

to 15.9. TT Jarkko Erityisopettaja/lukiseula 

ma 19.9. RO Sanna haastattelut TT Jarkko 

ti 20.9. RO Sanna haastattelut  

Päättöviikko   

to 22.9. aamupäivä pakohuone  

to 22.9. iltapäivä RO Sanna haastattelut Pakohuone 

 

Ryhmän 22D haastattelut RO Heikin antaman erillisen aikataulun mukaan. 
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1.–2.-VUOSILUOKKIEN OPINTOJAKSOKUVAUKSET (LOPS2021) 
 
 
ENGLANTI (A1) 
 
ENA1+ENA2 Opiskelutaidoista globaaliin kielimaailmaan (4 op) 
 
ENA1 Opiskelutaidot, kieli-identiteetin rakentaminen (1 op) 
Totutaan lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tarkastellaan omaa 

kielitietoisuutta ja kieli-identiteettiä sekä harjoitellaan itse- ja vertaisarviointitaitoja. Moduulin aikana 

aloitetaan henkilökohtaisen kieliprofiilin laatiminen, tutustutaan erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin ja 

vahvistetaan vuorovaikutustaitoja englanniksi keskustellen. 

 
ENA2 Englanti globaalina kielenä (3 op) 
Opintojaksolla kannustetaan opiskelijaa kehittämään vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojaan ja 
vahvistamaan kielellistä itsetuntoaan. Opiskelijat aloittavat oman kieliprofiilin laadinnan, jolla kartoitetaan 
kielitaitoa lukio-opintojen alussa. Teksteissä käsitellään harrastuksia, perhettä ja ystäviä, ruokaa, matkailua 
sekä opiskelua. Kieliopista kerrataan aikamuodot, sanajärjestys, liitekysymykset, passiivi, 
persoonapronominit, muodolliset subjektit, välimerkit ja isot alkukirjaimet.  
 
ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op)  
Tutustutaan erilaisiin kulttuurisiin ilmiöihin ja englanninkielisiin medioihin. Pohditaan kielten ja kulttuurien 
moninaisuutta, kulttuurin välittämiä arvoja ja merkityksiä, sekä taiteiden vaikuttavuutta. Kirjallisessa 
viestinnässä harjoitellaan useiden eri tekstilajien luovia tuotoksia. 
 
ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op)  
Harjoitellaan kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja sekä tarkastellaan osallisuuden, aktiivisen toimijuuden 
ja demokratian rakentumista. Tutustutaan ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden taustoihin ja kehitetään 
mielipiteen ilmaisun, argumentoinnin ja neuvottelemisen taitoja englanniksi. Opintojakson aiheita ovat mm. 
vaikuttaminen, ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo, sananvapaus ja median rooli. 
 
ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)  
Syvennetään tiedonhankinnan taitoja tarkastellen erityisesti lähteen luotettavuutta samalla vahvistaen 

tulkitsemisen ja tuottamisen taitoja. Tarkastellaan erilaisia tiedon- ja tieteenaloja, tulevaisuudenvisioita ja 

kestävää tulevaisuutta rakentavia innovaatioita. 

ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)  
Tarkastellaan kielitaitoa työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Pohditaan 

jatko-opinto- ja urasuunnitelmia, työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa sekä arjen ja talouden 

hallintaa. Tutkitaan erilaisia aiheeseen liittyviä tekstilajeja ja harjoitellaan erilaisia opiskeluun ja työntekoon 

liittyviä vuorovaikutustilanteita sekä muodollisissa asiayhteyksissä toimimista. 

Paikalliset: 

 
ENA10 Syvennä englannin osaamistasi (2 op)  
Monipuolistetaan oppimisstrategioita kielen eri osa-alueilla ja vahvistetaan englannin 
kielen taitoja. Peruskieliopin ohella syvennetään sanaston hallintaa, kuullun ymmärtämisen taitoja sekä 
suullista ja kirjallista ilmaisua. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi lukio-opintojen alkuvaiheessa. (S/H) 
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ENA12 Englannin kielen kirjoittaminen (1 op) 
Tutustutaan erilaisiin tekstityyppeihin ja niiden tuntomerkkeihin, harjoitellaan omien tekstien työstämistä ja 
kirjoitetaan tekstejä erilaisten virikkeiden pohjalta. (S/H) 
 
ENA14 Englannin kuullun ymmärtämiskurssi (1 op) 
Harjoitellaan kuullun ymmärtämistehtäviä ja perehdytään erilaisten kuullun ymmärtämistä vahvistavien 
menetelmien käyttöön. (S/H) 
 
 
RANSKA/SAKSA (B3) 
 
VKB31 Perustason alkeet 1 (2 op) 
Tutustutaan uuteen kieleen ja sen asemaan maailmassa sekä vahvistetaan opiskelijan kiinnostusta uusia 
kieliä ja kulttuureja kohtaan. Opiskelijaa rohkaistaan kielen opintojen alkuvaiheesta lähtien käyttämään kieltä 
erilaisissa tilanteissa ja harjoitellaan vuorovaikutusstrategioita, joilla voi kompensoida alkeis- kielitaitoa.  
 
VKB32 Perustason alkeet 2 (2 op) 
Keskeisenä tavoitteena on kasvattaa omaa rohkeutta ilmaista itseään vähäiselläkin vieraan kielen taidolla ja 
kehittää vuorovaikutustaitoja siten, että vuorovaikutustaidot ovat kehittyvän kielitaidon taitotasoasteikon 
A1.1–A1.2 mukaiset. Aihepiirinä ovat oma lähipiiri ja arki sekä tavanomaiset asiointitilanteet. 
 
VKB33 Perustason alkeet 3 (2 op)  
Opintojaksolla syvennetään perustason alkeisvaiheessa opittuja asioita ja opitaan uutta. Aihepiirit liittyvät 
nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin. 
 
VKB34 Perustaso 1 (2 op)  
Opintojaksolla vahvistetaan kansainvälisyysvalmiuksia ja rohkaistaan toimimaan oman kulttuurinsa 
lähettiläänä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotasolla A1.3. Aiheina ovat 
kohdekielen maantieteellinen levinneisyys ja eri variantit, Suomi, arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierot. 
 
VKB35 Perustaso 2 (2 op)  
Harjoitellaan tuntemusten ja mielipiteiden ilmaisua sekä vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun 
taitoa. Vuorovaikutuksessa haetaan taitotasoja A1.3–A2.1. Aiheina ovat hyvinvointi ja terveys sekä eri 
elämänvaiheet. 
 
VKB36 Perustaso 3 (2 op)  
Käsitellään kielialueen kulttuurisesti ja historiallisesti keskeisiä aiheita. Vuorovaikutuksessa tavoitellaan 
taitotasoa A2.1. Aiheet käsittelevät kulttuuria ja luovaa toimintaa ja opintojaksolla tehdään oma 
kohdekielinen aiheeseen liittyvä tuotos. 
 
B-RUOTSI (RUB) 
 
RUB11+RUB12 Kieli-identiteetti ja arki (4 op)  
Englannin ja ruotsin kielen ensimmäiset moduulit muodostavat yhteisen Oma kieli-identiteetti -
opintojaksokokonaisuuden. 
 
RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)  
Moduulin tavoite on johdattaa ja motivoida opiskelijaa lukion toisen kotimaisen kielen opintoihin ja kasvattaa 
opiskelijan tietoisuutta omasta kieli- ja kulttuuritaustastaan vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Samalla 
vahvistetaan opiskelijan tietoisuutta Suomen kieliolosuhteista sekä ohjataan opiskelijaa löytämään ruotsin 
kielen vaikutuksesta kertovia kielellisiä ja kulttuurisia piirteitä omasta arjesta ja yhteiskunnasta. Opintojakson 
aikana opetellaan hyödyntämään oppimista edistäviä työkaluja sekä laaditaan täydennettävä kieliprofiili. 
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RUB12 Ruotsin kieli arjessani (3 op)  
Moduulin tehtävänä on kannustaa opiskelijaa käyttämään ruotsia rohkeasti ja kehittämään omia 
vuorovaikutustaitojaan erilaisissa arkisissa tilanteissa. Moduulin keskeisimpiin aihepiireihin kuuluvat arkeen, 
ihmissuhteisiin sekä hyvinvointiin liittyvät vuorovaikutustilanteet. Opintojakson aikana opiskelija 
harjaannuttaa palautteen vastaanottamisen sekä antamisen taitoa. Myös ääntämiseen paneudutaan 
syvemmin opintojakson aikana. 
 
RUB13 Kulttuuri ja mediat (2 op) 
Opetellaan tulkitsemaan ja tuottamaan erilaisia tekstejä eri medioita hyödyntäen. Kieliopissa suurin 
kokonaisuus on pronominit, minkä lisäksi harjoitellaan myös adjektiivien vertailua ja prepositioita. Teksteissä 
tutustutaan suomenruotsalaisuuteen ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin. 
 
RUB14 Ympäristömme (2 op) 
Jatketaan erilaisten tekstilajien tulkitsemista ja syvennetään tekstin tuottamiseen liittyviä taitoja. Moduulin 
aihepiireihin kuuluvat kulttuurinen moninaisuus, ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt ja elinympäristömme. 
Kielioppiosuus koostuu pääasiassa verbeistä. Käsitellään muun muassa apuverbejä, infinitiiviä ja 
konditionaalia. 
 
RUB15 Opiskelu- ja työelämä (2 op) 
Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja paneudutaan tulevaisuuden suunnitelmiin. Teksteissä käsitellään muun 
muassa työelämää ja jatko-opintoja. Kielioppiosuus koostuu uusien rakenteiden ohella myös vanhan 
kertaamisesta. Uutena asiana käydään läpi partisiipin preesensmuoto sekä s-passiivi. 
 
Valtakunnalliset valinnaiset opinnot: 
 
RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op) 
Suullinen moduuli, jonka aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa vähintään yhden suullisen esityksen. 
Harjoitellaan keskustelutaitoja ja vankennetaan suullisen ilmaisun sujuvuutta. Aiempien moduulien 
aihepiirien ohella pohditaan täysi-ikäisyyttä ja matkustamista. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 
valmistelua edellyttävän suullisen esityksen ohella aktiivista osallistumista kaikkiin erilaisiin harjoituksiin. 
 
Paikalliset: 
 
RUB18 Peruskoulusta lukioon (2 op) 
Tavoitteena on kartuttaa sanavarastoa perustekstien myötä ja kerrata peruskoulun oppimäärää mm. 
keskittymällä peruskielioppiin. Harjoitellaan yhdessä verbien, substantiivien ja adjektiivien taivutusta sekä 
sanajärjestystä ja persoonapronomineja. Kieliopin ohella harjaannutetaan kuullun ymmärtämisen taitoja ja 
suullista ilmaisua sekä kirjoitetaan yksi ruotsinkielinen teksti. (S/H) 
 
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 
 
Ensimmäisenä vuonna opiskellaan kolme opintojaksoa (6 op), jotka koostuvat seuraavista moduuleista: 
 
ÄI1 Tekstin tulkinta ja kirjoittamien (2 op) 
 
ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op) ja ÄI3 Vuorovaikutus (1 op)  
 
ÄI4 Kirjallisuus 1 (2 op) 
 



45 
 

 

Opintojakson tavoitteina ovat kieli- ja tekstitietoisuuden kehittäminen, oman kieli-identiteetin 
hahmottaminen ja kulttuuristen viestintätapojen tunnistaminen ja ymmärtäminen. Lisäksi opiskelijan 
rohkeutta viestijänä vahvistetaan. 
 
Opintojakson aikana tuotetaan, tulkitaan ja arvioidaan erilaisia tekstejä, vahvistetaan tekstilajituntemusta ja 
kontekstuaalista lukutaitoa. Opintojaksossa painotetaan elämyksellistä lukemista ja kirjoittamista, 
harjaannutaan pitkien tekstien lukijoina ja laatijoina sekä tutustutaan eri kulttuuritaustaisiin teksteihin. 
 
Toisena vuonna opiskellaan kolme opintojaksoa (6 op): 
 
ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (2 op) 
Moduulissa keskitytään vaikuttaviin teksteihin ja niiden myötä argumentaatioon, retorisiin keinoihin, 
huumorin sekä kertomuksellisuuden analysointiin ja arviointiin.  
 
ÄI6 Kirjoittaminen 1 (1 op) ja ÄI7 Vuorovaikutus 2 (1 op) 
Opintojakso koostuu kahdesta moduulista, joiden tavoitteena on tarjota työvälineitä omaäänisen, 
kiinnostavan ja täsmällisen tekstin kirjoittamiseen ja aineistojen käyttämiseen. Vahvistetaan 
esiintymisrohkeutta ja harjoitellaan puhe-esitysten havainnollistamista ja kohdentamista sekä niiden 
analysointia ja tulkintaa.  
 
ÄI8 Kirjallisuus 2 (2 op) 
Tutustutaan länsimaisen ja suomalaisen kirjallisuuden klassikkoteoksiin ja analysoidaan sekä tulkitaan 
klassikoita kontekstissaan.  
 
Koulukohtainen valinnainen kurssi: 
 
ÄI19 Kulttuurin tuntemus (1 op) 
Tutustutaan teatterin tekemiseen, sanataiteeseen, näyttelijäntyöhön, monipuoliseen ilmaisuun, elokuvaan, 
näyttelyihin. Tarjotaan antoisia vierailuja ja monipuolisia vierailijoita.   
 
FYSIIKKA 
 
Luonnontieteellisen tutkimuksen perusteet FY1+KE1+BI1+FY2+KE2 –opintojakso (6 op) 
Fysiikan, kemian ja biologian ensimmäiset moduulit muodostavat yhteisen Luonnontieteellisen tutkimuksen 
perusteet -opintojaksokokonaisuuden. 
 
FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1 op) 
Moduulissa opiskelija saa kuvan fysiikan kokeellisesta luonteesta ja tutustuu kvantitatiiviseen 
mallintamiseen. Keskeisenä näkökulmana on, miten uutta tietoa rakennetaan tekemällä havaintoja ja kokeita 
fysiikalle ominaisella tavalla. Moduuli kehittää yhteistyötaitoja ja luo perustaa monitieteiselle ja luovalle 
osaamiselle. 
 
FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op) 
Perehdytään siihen, miten energiaa tuotetaan, siirretään ja käytetään sekä mitä vaikutuksia näillä 
toiminnoilla on ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin. Keskeisenä näkökulmana on energian 
käsitteen ilmeneminen näissä yhteyksissä sekä se, miten energian käsite jäsentää ja täsmentää aiheesta 
käytävää keskustelua ja siihen liittyviä näkemyksiä. 
 
FY3 Energia ja lämpö (2 op) 
Tutkitaan termodynaamisia systeemejä, energian siirtymistä systeemien välillä ja energian siirtymisen 
vaikutuksia. Keskeiset sisällöt liittyvät esimerkiksi energiantuotantoon, ilmastonmuutokseen ja 
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rakentamiseen. Moduuli antaa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja 
päätöksentekoon. 
 
FY4 Voima ja liike (2 op) 
Tarkastellaan tasaista ja muuttuvaa liikettä. Moduulissa perehdytään voimaan olennaisena kappaleiden 
välisiä vuorovaikutuksia kuvaavana suureena ja siihen, miten Newtonin II lakia käytetään mallinnettaessa 
voiman vaikutusta liiketilan muutokseen. Energiaa ja liikemäärää tarkastellaan mekaniikan keskeisinä 
käsitteinä ja säilyvinä suureina. 
 
FY5 Jaksollinen liike ja aallot (2 op) 
Perehdytään ympyrä- ja värähdysliikkeeseen sekä gravitaatiovuorovaikutukseen. Aaltoliikkeen 
ominaisuuksiin tutustutaan mekaanisten aaltojen ilmiöiden, kuten heijastumisen, taittumisen ja 
interferenssi-ilmiöiden kautta. 
 
FY6 Sähkö (2 op) 
Moduulissa on tavoitteena, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti 
sähköön liittyviä ilmiöitä. Moduulissa tutustutaan mm. yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, niissä oleviin 
komponentteihin sekä sähköstaattiseen vuorovaikutukseen ja sähkökenttään.  
  
FY7 Sähkömagnetismi ja valo (2 op) 
Moduulissa on tavoitteena sähkömagneettisen induktion ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen ominaisuuksien 
ja merkityksen oppiminen valon ja varauksellisten hiukkasten käyttäytymisen kautta.  
 
FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen (2 op) 
Moduulissa on tavoitteena ymmärtää hiukkasten ja säteilyn dualistinen luonne, massan ja energian 
vastaavuus, energian kvantittumisen käsite, ytimen rakenne ja radioaktiivisuus sekä säteilyn lajit, 
säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö. 
 
Paikalliset opinnot 
 
To17 Ihmisen biofysiikka ja –kemia (Monitieteinen ajattelu) (2 op) 
Käsitellään ihmiselimistön toimintaa integroiden biologiaa, fysiikkaa ja kemiaa. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat 
esimerkiksi biomolekyylit (esim. DNA), silmän ja korvan rakenne ja toiminta sekä säteily ja sen vaikutukset. 
Lisäksi kurssilla tutustutaan biokemiaan tieteenalana sekä nykyaikaisiin biokemiallisiin tutkimusmenetelmiin 
suorittamalla laboratoriotyöskentelyä Oulun yliopiston biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa tai 
muussa vastaavassa laboratoriossa. Opiskelijat valitaan biologian, fysiikan ja kemian suoritettujen 
syventävien kurssien lukumäärän perusteella. (S/H) 
 
KEMIA 
 
Luonnontieteellisen tutkimuksen perusteet FY1+KE1+BI1+FY2+KE2 –opintojakso (6 op) 
Fysiikan, kemian ja biologian ensimmäiset moduulit muodostavat yhteisen Luonnontieteellisen tutkimuksen 
perusteet -opintojaksokokonaisuuden. 
 
KE1 Kemia ja minä (1 op) 
Vahvistetaan opiskelijan aiempaa kemian osaamista ja tuodaan näkyväksi kemian merkitystä opiskelijan 
omassa arjessa ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiuksia kemiaan liittyvään 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohtia tietolähteiden luotettavuutta. Kokeellisissa töissä harjoitellaan 
erityisesti turvallista ja huolellista työskentelyä. Opintojakson keskeisimpiä sisältöjä ovat esimerkiksi aine, 
atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä, seokset ja erotusmenetelmät sekä ainemäärä ja konsentraatio. 
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KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus (1 op) 
Opiskelija syventää käsitystään kemiallisista sidoksista ja niiden merkityksestä aineen ominaisuuksille. 
Kokeellisessa työskentelyssä harjoitellaan erityisesti havaintojen ja johtopäätösten tekemistä. Opinnoissa 
tutustutaan myös luonnontieteiden ratkaisuihin kestävän elämäntavan edistämisessä. Kokeellisissa töissä 
harjoitellaan erityisesti havaintojen tekemistä. Opintojakson keskeisimpiä sisältöjä ovat esimerkiksi aineen 
rakenne, yhdisteiden kaavat, kemialliset sidokset ja poolisuus.  
 
KE3 Molekyylit ja mallit (2 op) 
Tarkastellaan hiilen yhdisteitä, niiden rakennetta ja ominaisuuksia. Molekyylin mallintamista harjoitellaan 
tieto- ja viestintäteknologian avulla. Opintojakson keskeisimmät sisällöt ovat liuosten valmistus ja 
laimentaminen, hiiliyhdisteiden funktionaaliset ryhmät, orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusteet sekä 
rakenteiden mallintaminen ja isomeria. Lisäksi tutustutaan spektrien antamaan informaatioon aineen 
rakenteesta ja kvanttimekaaniseen atomimalliin.  
 
KE4 Kemiallinen reaktio (2 op) 

Tarkastellaan epäorgaanisia ja orgaanisia reaktioita. Opintojaksolla harjoitellaan havaintojen tekemistä, 

reaktiotuotteiden päättelyä, erilaisten reaktiotyyppien tunnistamista ja reaktioyhtälön kirjoittamista ja 

perehdytään reaktioiden laskennalliseen tarkasteluun. Opintojakson keskeisimmät sisällöt ovat 

reaktioyhtälön kirjoittaminen ja tasapainottaminen, reaktiotuotteiden saanto ja rajoittava tekijä, 

ideaalikaasun tilanyhtälö ja erilaiset kemialliset epäorgaaniset ja orgaaniset reaktiot, biomolekyylit ja 

polymeerit ja niiden reaktiot.  

KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous (2 op) 

Tarkastellaan kemiallista energiaa ja energian varastointi- ja hyödyntämistapoja, tutustutaan 

luonnontieteellisen tutkimuksen suunnitteluun ja perehdytään sähkökemian sovelluksiin. Opintojakson 

keskeisimmät sisällöt ovat kemiallisen reaktion energiamuutokset, reaktiosarja- ja seoslaskut, hapetusluvut 

ja niiden muutokset, metallien ominaisuudet ja käyttökohteet, metallien riittävyys ja kierrätettävyys ja 

sähkökemian keskeisimmät periaatteet kuten jännitesarja, normaalipotentiaali, sähkökemiallinen pari ja 

elektrolyysi. 

KE6 Kemiallinen tasapaino (2 op) 

Opinnoissa otetaan tarkasteluun kemialliset tasapainoreaktiot. Joita tarkastellaan laskennallisesti ja 

graafisesti. Opintojakson keskeisimmät sisällöt ovat reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät, 

homogeenisen tasapainotila ja siihen vaikuttaminen, hapot ja emäkset ja niiden tasapainon laskennallinen 

käsittely ja puskuriliuosten toimintaperiaate ja tasapainoon ja reaktionopeuteen liittyvä graafinen tarkastelu 

ja mallintaminen. 

KE7 Työkurssi 
Perehdytetään opiskelija laboratoriotyöskentelyn periaatteisiin ja työselostuksen tekemiseen.  (S/H) 
 
Paikalliset opinnot 
 
To17 Ihmisen biofysiikka ja –kemia (Monitieteinen ajattelu) (2 op) 
Käsitellään ihmiselimistön toimintaa integroiden biologiaa, fysiikkaa ja kemiaa. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat 
esimerkiksi biomolekyylit (esim. DNA), silmän ja korvan rakenne ja toiminta sekä säteily ja sen vaikutukset. 
Lisäksi kurssilla tutustutaan biokemiaan tieteenalana sekä nykyaikaisiin biokemiallisiin tutkimusmenetelmiin 
suorittamalla laboratoriotyöskentelyä Oulun yliopiston biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa tai 
muussa vastaavassa laboratoriossa. Opiskelijat valitaan biologian, fysiikan ja kemian suoritettujen 
syventävien kurssien lukumäärän perusteella. (S/H) 
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LYHYT MATEMATIIKKA 
 
MAB2 (2 op) 
Opintojaksolla on tarkoitus oppia luottamaan omiin matemaattisiin taitoihin. Matematiikan ongelmien 
ratkaisemiseksi käytetään hyväksi lausekkeita, yhtälöitä ja lukujonoja. Opitaan toisen asteen polynomifunktio 
ja yhtälö. Lisäksi opitaan käyttämään ohjelmistoja polynomifunktioiden tutkimisessa. 
 
MAB3 (2 op) 
Ratkaistaan käytännön ongelmia yhdenmuotoisuuden, suorakulmaisen kolmion geometrian ja 
koordinaatiston avulla. Opitaan tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden tutkimista ohjelmistoilla. 
Kerrataan ja kehitetään taitoja määrittää kuvioiden ja kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. 
 
MAB4 (2 op) 

Matemaattisissa ongelmissa sovelletaan lineaarista ja eksponentiaalista mallia algebrallisesti ja teknisillä 

apuvälineillä ratkaisten. Arvioidaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta. Ratkaistaan potenssi- ja 

eksponenttiyhtälöitä.  

MAB5 (2 op) 

Käsitellään ja tulkitaan tilastollisia aineistoja tilastollisten tunnuslukujen, regression ja korrelaation avulla. 

Lisäksi perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin. 

MAB6 (1 op) 

Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään talousmatematiikan peruskäsitteet ja -taidot. Opetellaan 

indeksit, koron käsite, verotus ja valuutanmuutokset. Lisäksi syvennetään prosenttilaskennan taitoja. 

Opitaan hyödyntämään tietolähteitä ja ohjelmistoja laskelmien tekemisessä. 

MAB7 (1 op) 

Opitaan soveltamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtämään niitä. Sovelletaan 

lukujonoja ja niiden summia talouteen liittyvissä ongelmissa. Käsitellään korkolaskuja, talletuksia ja lainoja. 

Lisäksi opitaan hyödyntämään ohjelmistoja laskelmien tekemiseen. 

 
PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA) 
 
MAY1 Luvut ja yhtälöt (2 op) 
Kerrataan prosenttilaskennan periaatteet, käytetään verrannollisuutta ongelmanratkaisussa, syvennetään 
murtolukujen laskutoimitusten osaamista, kerrataan potenssin laskusäännöt, vahvistetaan ymmärrystä 
funktion käsitteestä, ymmärretään yhtälön ja yhtälöparin ratkaisemisen periaatteet sekä opitaan käyttämään 
ohjelmistoja funktion kuvaajan piirtämisessä, havainnoinnissa ja yhtälöiden ratkaisemisessa. 
 
MAA2 Funktiot ja yhtälöt (3 op) 
Tutustutaan ilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden avulla. 
Opitaan polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden ominaisuudet ja osataan ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä 
sekä tiedetään polynomifunktion nollakohtien ja polynomin tekijöiden välinen yhteys. Ratkaistaan 
yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä. Käytetään ohjelmistoja polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden 
tutkimisessa sekä polynomi-, rationaali- ja juuriyhtälöiden ja polynomiepäyhtälöiden ratkaisemisessa 
sovellusten yhteydessä. 
 
MAA3 (geometria) ja MAA4 (analyyttinen geometria ja vektorit) muodostavat yhteisen 
opintojaksokokonaisuuden (5 op) 
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MAA3 Geometria (2 op) 
Harjaannutaan hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa ja muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että 
kolmiulotteisissa tilanteissa. Osataan soveltaa yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja 
vinokulmaisen kolmion trigonometriaa. Harjaannutaan muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään 
geometrista tietoa sisältäviä lauseita. Käytetään ohjelmistoja tutkittaessa kuvioita ja kappaleita sekä niihin 
liittyvää geometriaa. 
 
MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit (3 op) 
Harjaannutaan hahmottamaan, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten 
käsitteiden välille. Ymmärretään yhtälön geometrinen merkitys. Ratkaistaan muotoa | f(x) | = a tai | f(x) | = 
| g(x) | olevia itseisarvoyhtälöitä. Ymmärretään vektorikäsite ja perehdytetään vektorilaskennan perusteisiin. 
Tutkitaan kaksiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla. Ratkaistaan 
tasogeometrian ongelmia vektoreiden avulla. Käytetään ohjelmistoja käyrien ja vektoreiden tutkimisessa 
sekä niihin liittyvissä sovelluksissa. 
 
MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2 (2 op) 
Tutustutaan sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksiin ja niiden 
käyttöön ilmiöiden matemaattisessa mallintamisessa ja ongelmanratkaisussa. Harjaannutaan käyttämään 
ohjelmistoja funktioiden kuvaajien hahmottamisessa, mallintamisessa ja yhtälöiden ratkaisemisessa.  
 
MAA6 Derivaatta (3 op) 
Tutustutaan raja-arvon käsitteeseen ja funktion jatkuvuuteen. Opitaan derivaatan käsite muutosnopeuden 
mittana ja määrittämään erilaisten funktioiden derivaatat. Harjaannutaan käyttämään derivaattaa funktion 
ominaisuuksien tutkimisessa ja ääriarvo-ongelmien ratkaisemisessa. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja 
derivoimisessa ja sovellustehtävien yhteydessä.  
 
MAA7 Integraalilaskenta (2 op) 
Tutustutaan integraalilaskennan peruskäsitteisiin kuten integraalifunktio ja määrätty integraali ja opitaan 
määrittämään yksinkertaisten funktioiden integraalifunktioita. Opitaan soveltamaan integraalilaskentaa 
pinta-alojen ja tilavuuksien määrittämisessä. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja integroimisessa ja 
sovellustehtävien yhteydessä.  
 
MAA8 Tilastot ja todennäköisyys (2 op) 
Tutustutaan diskreettiin jakaumaan tunnuslukujen, regression ja korrelaation avulla. Perehdytään 
kombinatorisiin menetelmiin ja todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja 
jakaumien havainnollistamisessa, tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyksien laskemisessa. 
 
MAA9 Talousmatematiikka (1 op) 
Opitaan hyödyntämään matemaattisia valmiuksia resurssien riittävyyteen, talouden suunnitteluun, 
yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan. Sovelletaan lukujonojen kaavoja talouteen liittyvissä 
matemaattisissa ongelmissa. Opitaan sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja 
ymmärtämään niiden rajoitukset. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja laskelmien tekemisessä ja sovellusten 
yhteydessä.  
 
Valtakunnalliset valinnaiset opinnot: 
 
MAA10 3D-geometria (2 op) 
Syvennetään vektorilaskennan tuntemusta ja opitaan käyttämään vektoreita kolmiulotteisessa avaruudessa. 
Opitaan tutkimaan xyz-koordinaatiston pisteitä, suoria ja tasoja vektoreiden avulla. Vahvistetaan 
avaruusgeometrian osaamista ääriarvosovellusten yhteydessä sekä tutustutaan kahden muuttujan 
funktioon. Opitaan käyttämään ohjelmistoja vektoreiden, suorien, tasojen ja pintojen havainnollistamissa 
sekä vektorilaskennassa.  
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MAA11 Algoritmit ja lukuteoria (2 op) 
Opitaan tuntemaan algoritmin käsite sekä tutkimaan, kuinka algoritmit toimivat. Opitaan toteuttamaan 
yksinkertaisia algoritmeja ohjelmoimalla. Perehdytään logiikan ja lukuteorian käsitteisiin, alkulukujen 
ominaisuuksiin sekä osataan tutkia kokonaislukujen jaollisuutta.  
 
MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma (2 op) 
Syvennetään ymmärrystä analyysin peruskäsitteistä. Osataan muodostaa ja tutkia aidosti monotonisten 
funktioiden käänteisfunktioita. Täydennetään integraalilaskennan taitoja sekä perehdytään jatkuvan 
todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja opitaan soveltamaan normaalijakaumaa. Opitaan käyttämään 
ohjelmistoja funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja epäoleellisten integraalien laskemisessa sovellusten 
yhteydessä. 
 
REAALIAINEET 
 
BIOLOGIA 
 
Luonnontieteellisen tutkimuksen perusteet FY1+KE1+BI1+FY2+KE2 –opintojakso (6 op) 
Fysiikan, kemian ja biologian ensimmäiset moduulit muodostavat yhteisen Luonnontieteellisen tutkimuksen 
perusteet -opintojaksokokonaisuuden. 
 
BI1 Elämä ja evoluutio (2 op) 
Perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Keskeinen näkökulma 
moduulissa on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Moduulissa tutustutaan biologiseen tapaan 
hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteitä. 
 
BI2 Ekologian perusteet (1 op) & BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1 op)  
Tarkastellaan ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta. Ekologian keskeisiä aihekokonaisuuksia 
ovat ekosysteemien rakenne, ekolokero, sopeutuminen, aineiden kierto ja populaatiot. Ihmisen vaikutuksia 
ekosysteemeihin tarkastellaan ekologian ja erilaisten ympäristöongelmien näkökulmista Suomessa ja 
muualla maailmassa. Opintojaksossa tutustutaan myös ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen 
ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa. 
 
BI4 Solu ja perinnöllisyys (2 op) 
Biologian neljännessä moduulissa perehdytään eliökunnan erilaisiin soluihin, solurakenteisiin, sekä solun 
keskeisiin reaktioihin, kuten fotosynteesiin, soluhengitykseen. Moduulissa myös tarkastellaan geenien 
ilmentymisen säätelyä ja proteiinisynteesiä, sekä solujen jakautumisia, mitoosia ja meioosia. Moduuli sisältää 
myös perehtymistä perinnöllisyyden käsitteisiin ja lainalaisuuksiin, ja tarkastelee yksinkertaisia 
periytymismekanismeja. 
 
BI5 Ihmisen biologia (2 op) 
Perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot 
ja niiden säätely hermoston ja hormonitoiminnan avulla. Ihmisen biologissa tutustutaan myös 
aineenvaihduntaan, liikkumiseen ja lisääntymiseen. Moduulissa tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua 
muutoksiin ihon toiminnan ja aistien avulla, sekä puolustautumista ulkoisia uhkia vastaan. 
 
BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset (2 op) 
Moduulin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen sovellusten 
kehittämisessä niin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa kuin luonnonvarojen kestävän 
kehityksen mukaisessa käytössä. Moduulin aikana tarkastellaan mikrobien rakenteita ja elintoimintoja. 
Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geenitekniikan ja mikrobiologian erilaiset sovellukset esim. 
Geenitekniikassa, lääketieteessä, teollisuudessa ja ympäristönsuojelussa. Moduulissa esitellään uusimpia 
biotekniikan sovelluksia nopeasti kehittyvällä alalla. 
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Paikalliset opinnot 
 
To17 Ihmisen biofysiikka ja –kemia (Monitieteinen ajattelu) (2 op) 
Käsitellään ihmiselimistön toimintaa integroiden biologiaa, fysiikkaa ja kemiaa. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat 
esimerkiksi biomolekyylit (esim. DNA), silmän ja korvan rakenne ja toiminta sekä säteily ja sen vaikutukset. 
Lisäksi kurssilla tutustutaan biokemiaan tieteenalana sekä nykyaikaisiin biokemiallisiin tutkimusmenetelmiin 
suorittamalla laboratoriotyöskentelyä Oulun yliopiston biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa tai 
muussa vastaavassa laboratoriossa. Opiskelijat valitaan biologian, fysiikan ja kemian suoritettujen 
syventävien kurssien lukumäärän perusteella. (S/H) 
 
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 
 
ET1 Minä ja hyvä elämä (2 op) 
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää hyvän elämän pohtimiseen liittyvät keskeiset käsitteet ja 
osaa käyttää niitä oman elämänkatsomuksensa jäsentämisessä sekä tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä 
elämästä ja osaa arvioida niitä sekä tarkastella niitä suhteessa omiin elämäntavoitteisiinsa Tavoitteena, että 
opiskelija ymmärtää oman identiteettinsä osa-alueita ja osaa eritellä siihen vaikuttavia yksilöllisiä ja 
yhteisöllisiä tekijöitä ja kehittää kykyään elämänkatsomukselliseen keskusteluun, vuorovaikutukseen ja 
näkemystensä ilmaisemiseen vastuullisesti, johdonmukaisesti ja luovasti. 
 
FILOSOFIA 
 
Pakolliset opinnot 
 
Kriittinen kansalainen FI 1 + YH 1 -opintojakso (4 op)  
Yhteiskuntaopin ja filosofian ensimmäiset moduulit muodostavat yhteisen Kriittisen kansalaisen -
opintojaksokokonaisuuden. Opintojaksolla kannustetaan kriittiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen, jonka 
edellytyksenä ovat tiedot suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta (YH) sekä kyky osallistua kriittiseen 
keskusteluun käsitteitä mielekkäästi käyttäen (FI).   
 
FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2 op) 
Tavoitteena on, että opiskelija muodostaa käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla 
filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin ja oppii arvioimaan väitteiden totuutta sekä 
harjaantuu esittämään ja vaatimaan erilaisille väitteille perusteluja, hahmottamaan perustelujen rakennetta 
sekä arvioimaan niiden pätevyyttä. 
 
FI2 Etiikka (2 op) 
Miten voidaan (jos voidaan) mielekkäästi puhua hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä? Mitä kysymyksiä 
silloin syntyy? Miten niihin on vastattu? Miten näitä vastauksia voidaan problematisoida? Opintojaksolla 
käsitellään moraalifilosofiaa ja sen yksilö-, ympäristö- ja yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä.  
 
HISTORIA 
 
HI1 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op) 
Tarkastellaan ihmisen suhdetta ympäristöön ja yhteiskunnallista kehitystä pitkällä aikavälillä. Opetuksen 

näkökulma on sekä historiallisten ilmiöiden tarkastelussa että nykyisyyden selittämisessä. Tutustutaan 

yhteiskunnallistaloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan 

maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä. 

 
HI2 Kansainväliset suhteet (2 op) 
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Tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä, valtasuhteiden muutoksia ja niiden taustoja 1800-
luvun lopulta nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat vastakkainasettelun ja yhteistyön välinen jännite, 
tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Syvennetään tiedon 
hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään erityyppisten lähteiden tulkintaan ja 
arviointiin. 
 
HI3 Itsenäisen Suomen historia (2 op) 
Tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen 

autonomian ajan lopulta nykyaikaan. Perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin 

tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön. Lisäksi syvennetään ymmärrystä historiallisesta empatiasta. 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

HI4 Eurooppalainen ihminen (2 op)  

Tarkastellaan yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, 

uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Moduulissa perehdytään 

kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa.  

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2 op) 

Tarkastellaan nykyisen Suomen alueen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa esihistoriasta autonomian 

ajalle asti. Perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen 

vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. 

Syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin. 

MAANTIEDE 

 
GE1 Maailma muutoksessa (2 op) 
Moduuli perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ilmiöiden tarkasteluun ympäristön 
muutosten ja ihmiskunnan muutosten kautta. Moduulin aikana seurataan ajankohtaisia uutisia eri puolilta 
maailmaa ja hahmotetaan maailmanlaajuisia muutoksia sekä luonnon, ympäristön että ihmiskunnan 
kannalta. Moduuli käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä sekä 
mahdollisuuksia ennakoida ja hillitä sekä varautua ja sopeutua muutoksiin. 
 
GE2 Sininen planeetta (2 op) 
Tarkastellaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja 
toiminnan tuntemusta. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-
seuraussuhteet. Kaikkia teemoja käsitellään alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsitellään 
myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä. 
 
GE3 Yhteinen maailma (2 op) 
Tarkastellaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden 
tuntemusta ja vuorovaikutusta. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien 
mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta sekä ihmistoiminnan vastuullisuus ja ympäristön 
hyvinvointi. Kaikkia teemoja käsitellään alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsitellään myös 
niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä. 
 
GE4 Geomedia – tutki, osallistu, vaikuta (2 op) 
Maantieteen 4. moduuli perehdyttää aiemmissa moduuleissa hankittujen maantieteellisten tietojen ja 
taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. 
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Keskeisiä näkökulmia moduulissa ovat aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet sekä 
geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa. 
 
PSYKOLOGIA 
 
Pakolliset opinnot 
 
Opiskeluhyvinvointi PS1+TE1+OP1 (6 op)  
Psykologian, terveystiedon ja opinto-ohjauksen ensimmäiset moduulit muodostavat 
yhteisen Opiskeluhyvinvointi-opintojaksokokonaisuuden. 
 
Opiskeluhyvinvoinnin opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluhyvinvointia yhdistämällä 
opinto-ohjauksen, psykologian ja terveystiedon yhteisiä teemoja.  Opintojaksolla käsitellään liikunnan, unen, 
ravinnon, tunne- ja opiskelutaitojen vaikutusta opiskelijan hyvinvointiin. Opintojakso antaa välineitä 
itsetuntemukseen, motivaation ylläpitämiseen, stressin- ja arjenhallintaan sekä omien opiskelutaitojen 
kehittymiseen. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden ryhmätyöskentely- ja 
vuorovaikutustaitoja.  Opintojaksolla tehdään opiskeluhyvinvoinnin harjoituskirjaa. 
 
PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (2 op) 
 
Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 
 
PS2 Kehittyvä ihminen (2 op) 
Mitä vauva osaa? Miten ajattelu kehittyy kouluiässä? Miksi nuoruus on sellaista kuin on? Miten psyykkinen 
kehitys jatkuu nuoruuden jälkeen? Miten ihmisen kehitystä tutkitaan? Opintojaksolla tutustutaan yksilön 
kehitykseen elämänkaaren kaikissa vaiheissa. 
 
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (2 op) 
Miksi aina ei jaksa keskittyä? Voinko luottaa omiin havaintoihini? Miksi en muista kaikkea opiskelemaani? 
Miten aivot vaikuttavat ihmisen toimintaan? Opintojaksolla perehdytään ihmisen tiedonkäsittelyyn ja sen 
hermostolliseen perustaan. 
 
PS4 Tunteet ja mielenterveys (2 op) 
Miten tunteet syntyvät? Miten ajattelu ja tunteet ovat yhteydessä toisiinsa? Miksi ihminen nukkuu ja näkee 
unia? Miten mielenterveyttä ylläpidetään? Mistä mielenterveydenhäiriöt johtuvat ja miten niitä voidaan 
hoitaa? Opintojaksolla käsitellään ihmisen emootioita sekä psyykkistä hyvinvointia. 
 
Koulukohtaiset syventävät opinnot 
 
PS7 Itsetuntemus ja hyvinvointi (2 op) 
Kuka minä olen? Miten minusta on tullut minä? Miten oppisin ymmärtämään tunteitani? Miten vahvistan 
itsetuntemustani ja itsetuntoani? Opintojaksolla kehitetään tunnetaitoja yhdistelemällä psykologista 
tutkimustietoa ja käytännönläheisiä harjoituksia. Opintojaksolla työskennellään ratkaisukeskeisillä 
menetelmillä. (S/H) 
 
TERVEYSTIETO 
 
Opiskeluhyvinvointi PS1+TE1+OP1 (6 op)  
Psykologian, terveystiedon ja opinto-ohjauksen ensimmäiset moduulit muodostavat 
yhteisen Opiskeluhyvinvointi-opintojaksokokonaisuuden. 
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TE1 Terveys voimavarana (2 op)  
Luodaan kokonaiskuvaa ihmisen voimavaroista, terveyden edistämisestä sekä terveyttä määrittävistä 
tekijöistä, niiden yhteyksistä ja vaikutusmekanismeista. Lisäksi syvennetään ja laajennetaan 
perusopetuksen aikana hankittua ymmärrystä elintapojen merkityksestä terveydelle ja arvioidaan 
terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, perheessä ja lähiyhteisöissä. 

 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

 

TE2 Terveys ja ympäristö (2 op)  
Kehitetään valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen liittyvää tietoa ja viestintää sekä perehdytään 
tutkimustiedon hankkimisen periaatteisiin. Keskeistä on mediaympäristön ohella tarkastella myös muiden 
elinympäristöjen terveysvaikutuksia sekä arvioida omien valintojen merkitystä ympäristön terveellisyydelle. 
Lisäksi moduulissa syvennytään riippuvuuksiin ja niiden vaikutuksiin. 

 

TE3 Terveys ja yhteiskunta (2 op) 

Moduulissa ohjataan tarkastelemaan laajasti terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisia 
kehityslinjoja sekä tulevaisuuden haasteita yhteiskunnassa. Avataan keskeisiin tarttumattomiin ja 
tartuntatauteihin liittyviä tekijöitä sekä tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon 
merkitystä terveydelle.  
 
USKONTO 
 
Pakolliset opinnot 
 
UE1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (2 op) 
Millainen ilmiö uskonto on ja miksi uskontoja on olemassa? Millaisia uskonnollisia ja ei-uskonnollisia 
maailmankatsomuksia on olemassa? Mitä tulee tietää kristinuskosta, juutalaisuudesta ja islamista, jotta voi 
ymmärtää ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä? Opintojaksolla perehdytään nykyajan uskonnollisuuteen, 
maailman uskontotilanteeseen sekä tarkemmin Lähi-idän kolmeen monoteistiseen uskontoon. 
 
UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko (2 op) 

Mikä yhdistää ja erottaa ortodokseja, katolisia ja protestantteja? Millaisia merkityksiä kristinuskolla on 
nykypäivänä? Osaanko selittää muslimille, mitä on luterilaisuus? Opintojaksolla perehdytään maailman 
suurimpaan uskontoon ja sen maailmanlaajuisiin ilmenemismuotoihin. 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot  
 
UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2 op) 

Miksi hindu ei syö lihaa? Miksi buddhalaismunkilla on mukanaan siivilä? Mikä on kami? Opintojakso tarjoaa 
perustiedot Aasian kulttuureiden uskonnoista. Näitä tietoja tarvitaan kaikessa kansainvälisessä toiminnassa. 
Opintojaksolla käy vierailijoita eri maailmanuskonnoista / toteutetaan vierailuja mahdollisuuksien mukaan – 
ja näin opintojakso antaa valmiuksia kohdata eri uskontojen edustajia. 

UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (2 op) 
Miten uskonto on vaikuttanut taiteeseen? Millaisia uskonnollisia myyttejä ja symboleja voit löytää 
esimerkiksi dekkareista, elokuvista tai populaarimusiikista? Opintojaksolla tutustutaan symboliikan saloihin, 
uskonnon vaikutuksiin eri taidemuotoihin sekä populaarikulttuuriin. 
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YHTEISKUNTAOPPI 
 
Kriittinen kansalainen FI 1 + YH 1 -opintojakso (4 op)   
Yhteiskuntaopin ja filosofian ensimmäiset moduulit muodostavat yhteisen Kriittisen kansalaisen - 
opintojaksokokonaisuuden. Opintojaksolla kannustetaan kriittiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen, jonka 
edellytyksenä ovat tiedot suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta (YH) sekä kyky osallistua kriittiseen 
keskusteluun käsitteitä mielekkäästi käyttäen (FI).   
 
YH1 Suomalainen yhteiskunta (2 op) 
Moduuli perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Moduuli 
keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja 
teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, ihmisoikeudet, yhteiskunnan 
perusrakenteiden kehitys, valta sekä vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen. 
 

YH2 Taloustieto (2 op) 

Taloustieteisiin pohjautuva moduuli johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja 
ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Käsitellään mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kotitalouksien, 
yritysten ja julkisen talouden näkökulmista. Perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja 
yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön 
suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta. 
 

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2 op) 

Perehdytään Suomen ja Euroopan asemaan globalisoituvassa maailmassa sekä Euroopan taloudelliseen ja 

poliittiseen yhdentymiseen. Seurataan ajankohtaisia maailman tapahtumia käyttäen monipuolisia 

tietolähteitä. Moduulissa on mahdollista toteuttaa tutkivaa oppimista. 

 
TAITO- JA TAIDEAINEET 
 
KUVATAIDE 
 
KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2 op) 
 
Omat kuvat, jaetut kulttuurit –moduuli rakentuu itselle merkityksellisen havainnoinnin ympärille. Opiskelija 

jakaa ajatteluaan kuvallisesti käyttäen erilaisia kuvailmaisun välineitä, materiaaleja ja lähestymistapoja. 

Ajatusten esittämisessä sovelletaan visuaalisen viestinnän ja teknologian keinoja. Taiteen tulkintaa tehdään 

yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista eri aikakaudet ja kulttuurit huomioiden. Ajankohtaiset taiteen 

tapahtumat ja uutiset ovat kurssilla mukana. Painopiste on opiskelijassa itsessään; omat kuvat suhteessa 

taiteen kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin, oma kuvan tuottaminen, muokkaaminen ja esittäminen 

sekä vaikuttaminen ja osallistuminen visuaalisen kulttuurin keinoin. 

KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2 p) 

Opiskelija tarkastelee ympäristön kuvien yhteyksiä omiin kuviinsa, taiteeseen ja kulttuuriperintöön sekä 

soveltaa arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen prosesseja, teknologioita ja toimintatapoja 

kuvailmaisussaan. Kurssin aikana tutkitaan rakennettua ympäristöä, tuotteita ja palveluja 

yhteiskuntakehityksen, oikeuksien ja kestävän tulevaisuuden näkökulmista. Opiskelijoiden omia kuvia 

voidaan käyttää kuvailmaisun ja pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana. Kuvan 

tekemisen lisäksi tutustutaan käsitteistöön, pohditaan taiteen tehtävää ja kuvatulkintaa ajankohtaisia 

ilmiöitä hyödyntäen. 
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LIIKUNTA 
 
LI1 Oppiva liikkuja (2 op)  

Tavoitteena on osata soveltaa liikuntataitoja ja -tietoja erilaisissa liikuntalajeissa ja eri liikkumisympäristöissä, 

sekä osata toimia rakentavassa ja myönteisessä vuorovaikutuksessa toisten kanssa yhdessä tekemisen ja 

reilun pelin hengessä. 

 LI2 Aktiivinen elämä (2op)  

Tavoitteena on liikunnallisen elämäntavan omaksuminen ja riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden 

saavuttaminen liikkumalla ja pitkäkestoista istumista välttämällä. Tavoitteena on osata itsearvioida 

kuntotekijöitä sekä ylläpitää ja kehittää niitä. 

 LI3 Uudet mahdollisuudet (2op) 

Tavoitteena on edistää opiskelijan fyysistä toimintakykyä sekä monipuolistaa opiskelijan liikunnallista 

osaamista ja koettua pätevyyttä uuden oppimisen myötä. Sisältönä on mm. joihinkin uusiin liikuntalajeihin ja 

-muotoihin tutustuminen. 

 LI4 Yhdessä liikkuen (2op) 

Tavoitteena on edistää opiskelijan sosiaalista toimintakykyä ja yhteenkuuluvuutta sekä kykyä toimia 

tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti yhteisen liikunnallisen päämäärän saavuttamiseksi. Sisältönä on 

vanhojenpäivän tanssien harjoittelu ja esiintyminen.  

 Paikalliset: 

 LI6 Palloilu (2 op) 

Tavoitteena on edistää opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä liikkumalla monipuolisesti 

eri palloilu- ja mailapelejä hyödyntäen. Moduulin sisällöt suunnitellaan yhdessä opettajan ja opiskelijoiden 

kesken. 

 LI8 Ryhmäliikuntaa kuntoillen ja palloillen (2 op) 

Tavoitteena on edistää opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä liikkumalla monipuolisesti 

palloilulajeja ja erilaisia kuntoliikuntamuotoja hyödyntäen. Moduulin sisällöt suunnitellaan yhdessä. 

MUSIIKKI 
 
MU1 Intro – Kaikki soimaan (2 op) 
Luodaan yleissivistävä katsaus musiikin eri osa-alueisiin. Opiskelija haastetaan kysymään, mistä musiikki 
koostuu ja mitä on musikaalisuus, sekä kuuntelemaan kriittisesti ja analyyttisesti erityylistä musiikkia. 
Opiskelija pohtii omaa suhdettaan musiikkiin ja sen merkitystä itselleen eri elämänvaiheissa, oppii 
tarkkailemaan ääniympäristöjä ja tutustuu kuulonhuoltoon. Opintojaksolla käydään läpi monipuolisten 
työtapojen (soitto, laulu, kuuntelu, keskustelu, tanssiminen, improvisointi, ryhmätyö) avulla musiikin 
elementtejä kuten rytmiä, melodiaa ja harmoniaa, sekä luodaan lyhyt katsaus mm. taidemusiikin, 
populaarimusiikin ja jazzin historiaan ja alalajeihin.   
 
MU2 Syke – soiva ilmaisu (2 op) 

Opiskelija syventää osaamistaan itselleen mieluisissa musiikillisissa ilmaisutavoissa ja kehittää 

yhteismusisointitaitojaan ja taiteellista ilmaisuaan sekä analysoi musiikin kulttuurisia piirteitä ja merkityksiä 

sekä heittäytyy rohkeasti tuottamaan musiikillisia ideoita. 
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OPINTO-OHJAUS 

 
Opiskeluhyvinvointi PS1+TE1+OP1 (6 op)  
Psykologian, terveystiedon ja opinto-ohjauksen ensimmäiset moduulit muodostavat 
yhteisen Opiskeluhyvinvointi-opintojaksokokonaisuuden. 
 
OP1 Minä opiskelijana (2 op) 
Tutustutaan lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä yo-tutkintoon. Opinnoissa 
kehitetään opiskelutaitoja, itsetuntemusta ja hyvinvointitaitoja ja tutustutaan jatko-opintojen suunnitteluun. 
Opiskelija laatii opintojaksolla henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää opiskelu-, 
ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Suunnitelmaa täydennetään OP2 opintojaksolla. 
 
OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus 
Opintojaksolla keskeisenä sisältönä ovat jatko-opinnot ja niiden suunnittelu sekä työelämätietous- ja taidot. 
Opintojaksolla päivitetään ylioppilastutkinto- ja jatko-opinto- ja urasuunnitelmaa. 
 
Paikalliset: 
 
OP3 Lukio-opintoihin perehtyminen (2 op) 
Katso aikataulut ja sisällöt opinto-oppaan sivuilta 40-41. 
 
Kaupunkikohtaiset syventävät kurssit: 
 
OP5 Tuutorointi 
Osallistutaan tuutoritoimintaan. Keväällä valitaan ja koulutetaan 1. vuoden opiskelijoita toimimaan 
tuutoreina seuraavana lukuvuonna. Tuutorit toimivat vertaistukena opintojen käynnistämisessä ja 
lukuvuoden suunnittelussa 1. vuoden opiskelijoille yhdessä opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan kanssa. 
Tuutorit osallistuvat myös lukion esittely- ja markkinointitehtäviin. Tuutoritoiminta kestää 2. vuoden 
kevääseen saakka ja siitä saa yhden kurssimerkinnän. (S/H) 
 
OP6 Kohti korkeakouluopintoja  
Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu korkeakouluopintoihin yleisesti ja perehtyy erityisesti häntä itseään 
kiinnostaviin aloihin. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa ja kurssiin kuuluu yliopisto-
opintoihin tutustuminen käytännössä yliopiston tuutoreiden johdolla. Kurssille kuuluu myös itsenäisesti 
suoritettavia tehtäviä. (S/H) 
 
TIETOTEKNIIKKA 
 
TT1 (1 op) Digitaidot luonnontieteissä I 
 
Tämä paikallisen oppiaineen moduuli opiskellaan MAA2- tai MAB2-moduulin kanssa yhteisenä 
opintojaksona. 
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LAANILAN LUKION 3.–4.-VUOSILUOKKIEN KURSSIT (LOPS 2016) 
 
½ = kurssin laajuus on puoli kurssia (19 tunnin opintokokonaisuus) 
S/H = kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnöin 
 
KIELET 
 
ENGLANTI (A1) 
 
Pakolliset ja syventävät kurssit on suositeltavaa suorittaa numerojärjestyksessä, mutta kurssien 
suoritusjärjestystä voi vaihtaakin. Kursseja wENA7, wENA8 ja wENA9 ei suositella itsenäisesti opiskeltaviksi. 
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 
wENA7 Kestävä elintapa 
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen 
aihepiiriin liittyvää kieltä. Kerrataan kielioppiasioita ja syvennetään sanastoa. Aletaan valmistautua 
ylioppilaskokeeseen. 
 
wENA8 Viesti ja vaikuta puhuen 
Harjoitellaan kommunikaatiota englannin kielellä erilaisissa tilanteissa kerraten aikaisempien kurssien 
teemoja ja katsellen maailmaa yhteisenä pelikenttänä kansainvälistymisen näkökulmasta. Kurssin lopussa 
suoritetaan valtakunnallinen Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe. 
 
Koulukohtaiset syventävät kurssit 
 
wENA9 Abikurssi (½) 
Kurssi on tarkoitettu englannin ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Kurssilla valmentaudutaan 
ylioppilaskokeeseen. (S/H) 
 
wENA14 Englannin kielen luova kirjoittaminen 
Luovan kirjoittamisen verkkokurssi, joka suoritetaan itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä. Kurssin 
aikana kirjoitetaan erilaisista tehtävänannoista kirjoitelmia englanniksi ilman rajoitettujen sanamäärien 
kahleita ja päästetään luovuus valloilleen. Halutessasi suorittaa tämän kurssin ota yhteys wilma-viestillä 
Marjo-Riitta Haakanaan. (S/H) 
 
RANSKA/SAKSA (B3) 
 
Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Kursseja ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti. 
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 
wB3 7 Opiskelu, työ ja tulevaisuus  
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten 
tulevaisuudensuunnitelmiin.  
 
wB3 8 Yhteinen maapallomme  
Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, 
erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.  
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Laanilan lukion koulukohtaiset soveltavat kurssit  
 
wB3 9 Abikurssi 
Hiotaan oppimiamme taitoja ja valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen tutustumalla 
erilaisiin tehtävätyyppeihin ja harjoittamalla kielitaidon kaikkia osa-alueita. Käsitellään monipuolisia tekstejä 
eri aihealueista, tehdään paljon kuunteluharjoituksia ja kerrataan rakenteita. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan 
erilaisten tehtävien avulla. (S/H) 
 
B-RUOTSI (RUB) 
 
Pakolliset kurssit on erittäin suositeltavaa suorittaa numerojärjestyksessä. 
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 
wRUB7 Kestävä elämäntapa 
Kurssin aiheena on kulttuurinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävä kehitys. Kurssi valmentaa monipuolisesti 
ylioppilaskokeeseen. Kielioppiosuudessa kerrataan ruotsin keskeisimmät rakenteet. Sanasto-osuudessa 
opitaan kestävään elämäntapaan ja kuluttamiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä vaikuttamiseen 
liittyviä ilmauksia. Kirjallisen viestinnän taitoja vahvistetaan tavallisimpien tekstilajien ja niissä käytettävien 
ilmausten avulla. Viestintäosiossa kerrataan aiempien kurssien viestinnällisiä tilanteita ja uutena tilanteena 
opitaan kokous.  
 
Kaupunkikohtaiset syventävät kurssit 
 
wRUB8 Abien kertauskurssi (½) 
Kerrataan ruotsin kielioppia ja keskeistä sanastoa. Lisäksi harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä 
ja vahvistetaan kuullun- ja tekstinymmärtämistaitoja. (S/H) 
 
wRUB10 Kirjoittamisen kurssi (½) 
Perehdytään erityyppisten tekstien tunnusomaisiin piirteisiin ja harjoitellaan tekstien kirjoittamista. 
Tehokurssi jatko-opintoja ja yo-kirjoituksia varten. (S/H) 
 
wRUB11 Kuuntelukurssi (½) 
Harjoitellaan kuullun ymmärtämistä. Tehokurssi jatko-opintoja ja yo-kirjoituksia varten. 
(S/H) 
 
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS  
 
wÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset 
Opitaan tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden 
näkökulmasta. Syvennetään käsitystä suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta. Syvennetään 
myös tietoja vuorovaikutuksesta. 
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit  
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit ÄI8 ja ÄI9 ovat ylioppilaskirjoituksiin kertaavia kursseja, jotka suoritetaan 
vasta pakollisten kurssien jälkeen. 
  
wÄI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen  
Syvennetään taitoja tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. 
Perehdytään ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin.  
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wÄI9 Lukutaitojen syventäminen  
Syvennetään ja monipuolistetaan taitoja eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Syvennetään 
kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Harjaannutaan tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että 
kirjoittaen. 
 
Koulukohtaiset syventävät kurssit  
 
wÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen 
Kurssi tähtää ylioppilaskirjoituksiin. Keskiössä esiintymisen ja vuorovaikutustilanteiden tutkiminen, erittely ja 
analyysi. Syvennetään tietoutta erilaisten kulttuurien viestinnästä ja tavoista. 
 
wÄI10 Lukiolaisen kielenhuoltoa  
Kerrataan kielenhuollon perussääntöjä sekä hiotaan omaa kirjoitustyyliä. (S/H)  
 
wÄI12 Luova kirjoittaminen (suoritetaan itsenäisesti)  
Kirjoitetaan monipuolisia tekstejä ja erilaisten tehtävien avulla etsitään omaa persoonallista tyyliä ja 
kirjoittamisen iloa. (S/H, myös numeroarviointi mahdollinen).  
 
wÄI14 Toimitustyö (Laanilan lukion vuosikirja, Klaani)  
Työstetään kuluvan kouluvuoden vuosikirja. Kurssi kestää koko vuoden, ja pääosa tekemisestä on itsenäistä 
työskentelyä, mutta säännölliset toimituspalaverit rytmittävät työntekoa. (S/H)  
 
 
wÄI18 Median maailma (suoritetaan itsenäisesti) 
Opiskelija tutustuu mediaympäristöönsä ja joukkoviestimien kehitykseen sekä kehittyy mediankäyttäjänä 
kriittisemmäksi. (S/H)  
 
MATEMAATTISET AINEET 
 
FYSIIKKA  
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit  
 
wFY7 Aine ja säteily  
Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin 
aineen rakennetta ja rakenneosien dynamiikkaa hallitsevana periaatteena. Hän syventää kokonaiskuvaa 
fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöiden tulkitsijana.  
  
Kaupunkikohtaiset syventävät kurssit  
 
wFY8 Fysiikan abikurssi  
Tavoitteena on, että opiskelija kertaa lukion kurssien oppisisältöjä, saa valmiuksia ylioppilaskirjoituksiin ja saa 
kokonaiskuvan fysiikasta.  
 
wFY9 Fysiikan työkurssi 
Tavoitteena on, että opiskelija oppii rakentamaan fysikaalisia koetilanteita. Hän saa varmuutta fysiikan töiden 
tekemiseen ja harjoittelee työselostuksen tekemistä. Lisäksi kurssilla vahvistetaan Abitin ohjelmistojen 
osaamista. (S/H) 
 
wFY10 Fysiikan projektikurssi (Esimerkiksi Cern-kurssi) 
 
KEMIA 
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Kaupunkikohtaiset soveltavat kurssit 
 
wKE6 Kemian abikurssi 
Kerrataan ja syvennetään kurssien KE1-KE5 sisältöjä. Valmennetaan kemian ylioppilaskirjoituksiin. (S/H) 
 
LYHYT MATEMATIIKKA 
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 
wMAB7 Matemaattinen analyysi 
Tutkitaan funktion muutosnopeutta. Opitaan ymmärtämään derivaatan käsite muutosnopeuden mittana. 
Tutkitaan derivaatan avulla polynomifunktion kulkua. 
 
wMAB8 Tilastot ja todennäköisyys II 
Vahvistetaan ja syvennetään tilastojen käsittelytaitoja. Tutkitaan jatkuvia jakaumia ja opitaan 
määrittämään niiden tilastollisia tunnuslukuja. 
 
Kaupunkikohtaiset syventävät kurssit  
 
wMAB9 Matematiikan kertauskurssi  
Kerrataan, syvennetään ja yhdistellään aiemmilla kursseilla opittuja tietoja ja taitoja.  
 
wMAB10 Abikurssi (½)  
Kerrataan ylioppilaskirjoituksiin laskemalla ja syventymällä vanhoihin yo-tehtäviin. (S/H) 
 
PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA)  
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit  
 
wMAA12 Algoritmit matematiikassa  
Harjoitellaan yhtälöiden ratkaisua, funktioiden nollakohtien ja pinta-alojen määrittämistä numeerisesti 
(laskimella). Perehdytään korkeamman asteen polynomien jakolaskuun, jaollisuuteen, tekijöihin jakoon ja 
niiden soveltamiseen. Kurssin voi suorittaa MAA6:n jälkeen.  
 
wMAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi  
Syvennetään derivointi- ja integrointikursseja (MAA7-MAA10) sekä opiskellaan sarjojen alkeet. Perehdytään 
jatkuviin todennäköisyysjakaumiin ja käänteisfunktioon. Kurssin voi suorittaa MAA10:n jälkeen  
 
Kaupunkikohtaiset syventävät kurssit  
 
wMAA14 Kertauskurssi 1   
Kerrataan lukion pitkän matematiikan oppimäärä ja lasketaan yo-tehtäviä. Vahvistetaan Abitti-ohjelmistojen 
osaamista. Pitkän matematiikan kirjoittajien tulee valita molemmat kurssit.  
 
wMAA15 Kertauskurssi 2   
Kerrataan lukion pitkän matematiikan oppimäärä ja lasketaan yo-tehtäviä. Vahvistetaan Abitti-ohjelmistojen 
osaamista. Pitkän matematiikan kirjoittajien tulee valita molemmat kurssit.  
 
REAALIAINEET 
 
BIOLOGIA  
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Koulukohtainen syventävä kurssi  
 
wBI6 Kertauskurssi  
Valmistaudutaan biologian yo-kokeeseen kertaamalla lukion biologian keskeisimpiä asioita ja opiskelemalla 
vastaustekniikkaa erityyppisiin biologisiin kysymyksiin. (S/H)  
 
FILOSOFIA 
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 
wFI3 Yhteiskuntafilosofia 
Miksi yhteiskunta on olemassa? Mihin sitä tarvitaan? Arki on yhteiskunnan läpitunkema, ja yhteiskunta 
puuttuu yksilön elämään niin hyvässä kuin pahassakin. Mihin tämä oikeus perustuu? Millainen on hyvä ja 
oikeudenmukainen yhteiskunta?  
 
wFI4 Tiedon ja todellisuuden filosofia 
Millainen on maailma, jossa elämme? Onko sitä edes? Miten siitä voi saada tietoa? Mitä ovat tieto, tiede ja 
ehkä totuus? Minkä varaan ihminen voi rakentaa maailmankuvaansa? Kurssilla syvennetään metafyysistä ja 
tietoteoreettista osaamista.  
 
Koulukohtainen syventävä kurssi 
 
wFI5 Abikurssi (½) 
Kerrataan oppiaineen keskeiset sisällöt ja tehtävätyypit ja valmistaudutaan yo-kokeeseen. (S/H) 
 
HISTORIA 
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 
wHI6 Kulttuurien kohtaaminen 
Tarkasteltavaksi kulttuurialueeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista: 
• Afrikka, arktiset kulttuurit, Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit 
• Intia, islamin maailma, Japani, Kiina, Korea 
• Latinalainen Amerikka, Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit 
Kurssilla keskitytään opiskelijan valitseman ulkoeurooppalaisen kulttuurin ja eurooppalaisen kulttuurin 
vuorovaikutukseen ensisijaisesti ulkoeurooppalaisen kulttuurin kannalta. 
 
Koulukohtaiset syventävät kurssit 
 
wHI7 Kertauskurssi (½) 
Kerrataan historian pakollisten ja syventävien kurssien keskeiset sisällöt. Valmistaudutaan 
ylioppilaskokeeseen ja harjoitellaan kokeeseen vastaamista (S/H) 
 
MAANTIEDE  
 
Koulukohtainen syventävä kurssi  
 
wGE5 Kertauskurssi (½)  
Valmistaudutaan maantieteen yo-kokeeseen kertaamalla lukion maantieteen keskeisimpiä asioita ja 
opiskelemalla vastaustekniikkaa erityyppisiin maantieteellisiin kysymyksiin. (S/H)  
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PSYKOLOGIA 
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 
wPS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys 
Miten tunteet syntyvät? Miten ajattelu ja tunteet ovat yhteydessä toisiinsa? Miksi ihminen nukkuu ja näkee 
unia? Miten mielenterveyttä ylläpidetään? Mistä mielenterveydenhäiriöt johtuvat ja miten niitä voidaan 
hoitaa? Kurssilla käsitellään ihmisen emootioita sekä psyykkistä hyvinvointia. 
 
wPS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen 
Miksi olet erilainen kuin kaverisi? Mistä ihmisten yksilölliset erot johtuvat? Miksi toimit eri tavoin ryhmässä 
kuin yksin? Kurssilla tutustutaan persoonallisuuden psykologiseen tutkimukseen sekä siihen, miten 
ryhmäilmiöt vaikuttavat yksilöiden toimintaan.  
 
Koulukohtaiset syventävät kurssit 
 
wPS6 Abikurssi 
Millaisia tehtävätyyppejä psykologian ylioppilaskirjoituksissa on? Miten valmistaudun ainereaalikokeeseen? 
Kurssilla kerrataan psykologian kurssien keskeiset sisällöt ja pyritään hahmottamaan kokonaiskuvaa 
opiskellun pohjalta. Kurssilla harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista vanhojen ylioppilaskoetehtävien ja 
muiden harjoitteiden avulla. (S/H) 
 
TERVEYSTIETO  
 
Koulukohtainen syventävä kurssi  
 
wTE4 Terveystiedon kertauskurssi (½)   
Terveystiedon ainereaalikokeeseen valmentava kurssi. Keskeisten oppisisältöjen kertausta, ajankohtaisten 
aiheiden käsittelyä ja yo-kokeiden tehtävätyyppeihin vastaamisen harjoittelua. (S/H) 
 
USKONTO (EVANKELISLUTERILAINEN) 
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 
wUE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa 
Millaisia uskonnollisia ilmiöitä voit kohdata tulevassa työssäsi? Millaisia uskonnollisia liikkeitä Suomessa 
nykyään on? Miten suomalainen uskonnollisuus on muuttunut? Entä mitä on uskonnottomuus Suomessa?  
Millaista uskonnollista keskustelua suomalaisessa yhteiskunnassa käydään ja miksi? Kurssilla tutustutaan 
suomalaisen uskonnollisuuden eri muotoihin. Kurssilla käy useita vierailijoita/ toteutetaan vierailuja 
uskonnollisiin yhdyskuntiin.  
 
Koulukohtaiset syventävät kurssit 
 
wUE7 Abikurssi  
Millaisia tehtävätyyppejä uskonnon ylioppilaskirjoituksissa on? Miten valmistaudun ainereaalikokeeseen? 
Kurssilla kerrataan uskonnon kurssien keskeiset sisällöt ja pyritään hahmottamaan kokonaiskuvaa 
opiskellun pohjalta. Kurssilla harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista vanhojen ylioppilaskoetehtävien ja 
muiden harjoitusten avulla. (S/H) 
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YHTEISKUNTAOPPI 
 
Koulukohtaiset syventävät kurssit 
 
wYH4 Kansalaisen lakitieto 
Perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin 
oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. 
 
wYH5 Kertauskurssi (½) 
Kerrataan yhteiskuntaopin pakollisten ja syventävien kurssien keskeiset sisällöt. Harjoitellaan 
ylioppilaskirjoitusten reaalikokeeseen vastaamista. (S/H) 
 
TAITO- JA TAIDEAINEET 
 
KUVATAIDE  
 
wKU4 Taiteen monet maailmat  
Tutkitaan taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä omiin kuviin, ympäristöön ja 
kulttuuriperintöön. Näkökulmana ovat esimerkiksi taide identiteetin rakentajana tai kulttuurisen 
moninaisuuden ilmentäjinä sekä taide eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa. Työskentelyssä 
sovelletaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä tarkastellaan kuvataiteen merkitystä 
yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle soveltamalla kuvatulkinnan menetelmiä. 
 
wKU5 Penkkarikuvat 
Kurssin aikana suunnitellaan ja toteutetaan penkkarikuvista yhtenäinen ja näyttävä kokonaisuus. Kuvat 
tulevat esille sekä saliin että penkkarirekkoihin. Prosessissa käytetään erilaisia ideoinnin ja suunnittelun 
keinoja, tutustutaan luonnostelun erilaisiin mahdollisuuksiin ja lopulta maalataan kuvat valmiiksi 
huomioiden säänkestävyys. Tällä kurssilla ihan jokainen onnistuu ja saa tehtyä upeita kuvia. 
 
LIIKUNTA 
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 
wLI5 Hyvinvointia liikkuen 
Syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea 
opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. 
Kurssin sisältö suunnitellaan kurssin alussa yhdessä opettajan ja opiskelijoiden kesken. Kurssin 
liikuntamuotoina voi olla esimerkiksi kiipeily, rentoutus, jooga, ammunta, mailapelit, kuntoliikunta, 
retkiluistelu, alppi- / telemark-hiihto ja lumilautailu, curling, uimahypyt, luonto- ja talviliikunta ym. 
 
MUSIIKKI 
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 
wMU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa 
Tarkastellaan musiikin keinoja vaikuttaa erilaisissa medioissa, kuten musiikkivideoissa, mainoksissa, 
elokuvissa, radiossa ja sosiaalisessa mediassa. Kurssilla käydään läpi myös laulunsanoitusten merkitystä, 
tulkitsemista ja kielikuvia, eli miten sanoituksilla vaikutetaan kuulijaan. Kurssi sisältää paljon musisointia 
sekä vierailun musiikkivideofestareille. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. 
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Kaupunkikohtainen syventävä kurssi 
 
wMU5 Penkkarimusiikki 
Kurssi on ryhmän mukaan rakentuva kokonaisuus, jossa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä 
penkkarijuhlan live-musiikki eli abilaulujen sanoitus, säestys ja esilaulu. Kurssilla tehdään myös levyarviointi 
sekä tutustutaan pienimuotoisesti musiikin tekemiseen. Kurssista ei ole koetta (lopputyö on 
penkkarijuhlakeikka). Päättöpäivää voidaan hyödyntää penkkariharjoitteluun. 
 
MUUT KURSSIT 
 
ABI-KURSSI 
Penkkareiden suunnittelun ja toteuttamisen kurssi abiturienteille. Työstetään ryhmissä kaikki penkkareihin 
liittyvä materiaali kuten maalaukset, muut kuvat, abivideo, penkkaridiplomit, abilaulujen sanoitus, 
penkkarijuhlan ohjelma jne. Tuotokset esitellään penkkaripäivän tapahtumissa. Opiskelijat pitävät 
työskentelystään oppimispäiväkirjaa, jonka perusteella arviointi tapahtuu. (S/H) 
 
LaanilaPassi  
LaanilaPassi on minimissään kahden opintopisteen kokonaisuus, jonka voi kerryttää osallistumalla 
ryhmänohjauksiin, koulun yhteisiin tapahtumiin ja aktiivisesti muuhun koulun toimintaan. Harrastuneinuus 
joissakin oppiaineissa kerryttää myös osallisuusleimoja. 
 
VIITTOMAKIELI 
 
VIK1 Viittomakielen alkeet (½) 
Opiskellaan viittomakielen tuottamista ja ymmärtämistä painottaen sanastoa, jota opiskelija tarvitsee koulun 
arjessa. Kurssilla perehdytään myös viittomakieliseen kulttuuriin. (S/H) 
 
OPINTO-OHJAUS 
 
Valtakunnalliset pakolliset kurssit: 
 
wOP2 Jatko-opinnot ja työelämä 
Opiskelija tutustuu jatko-opintomahdollisuuksiin Suomessa ja syventää työelämätietouttaan. Keskeisiä 
sisältöjä ovat myös erilaisiin jatko-opintoesittelyihin osallistuminen, työnhakutaidot, opinnot ulkomailla ja 
yrittäjyys. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa, ylioppilastutkintosuunnitelmaa sekä jatko-opinto- ja 
urasuunnitelmaa päivitetään. (S/H) 
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LUKIODIPLOMIT 
 
ÄI12 Kirjallisuusdiplomi  
Lukion kirjallisuusdiplomi tutustuttaa opiskelijat monipuolisesti eri maiden ja eri aikakausien kirjallisuuteen. 
Lukemaan innostamisen ja lukuharrastuksen herättämisen lisäksi opiskelija kartuttaa yleissivistystä ja 
kulttuurintuntemusta. Kirjallisuusdiplomin voi suorittaa opettajan kanssa sopien omatahtisesti lukio-
opintojen aikana. (S/H)  
 
KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi 
Tavoitteena on näyttö kuvataiteen osaamisesta, joka lisää valmiuksia kuvataiteen jatko-opintoihin. 
Opiskelija tekee diplomityön koulussa erikseen sovittuna ajankohtana. Diplomityön edellytyksenä on neljän 
kuvataidekurssin suorittaminen. Tehtävät tulevat opetushallituksesta vuosittain. 
http://www.edu.fi/lukiodiplomit/kuvataiteen lukiodiplomi 
 
LILD4 Liikunnan lukiodiplomi 
Liikunnan lukiodiplomi edellyttää lisäksi vähintään neljän muun liikunnan kurssin suorittamista. Se koostuu 
viidestä osa-alueesta, jotka ovat 1.) liikuntakykyisyys (testit) 2.) liikuntatiedot (tutkielma) 3.) erityisosaaminen 
(opiskelijan näyttö harrastamassaan lajissa) 4) harrastuneisuus ja yhteistyötaidot sekä 5.) portfolio 
(liikuntaharrastuksen ja koulun liikuntatoimintaan osallistumisen kuvaus). 
 
MULD6 Musiikin lukiodiplomi 
Lukion musiikista voi suorittaa lukiodiplomin, josta saa tarkempia ohjeita opettajalta tai Opetushallituksen 
sivuilta. Musiikkidiplomissa opiskelija voi valita suoritustavakseen joko yhden laajemman musiikkiprojektin 
(esim. konsertti, äänite) tai portfolion, joka koostuu pienemmistä erillisistä suorituksista (esim. esiintymiset, 
raportit). Diplomin tekeminen edellyttää, että vähintään neljä musiikinkurssia on suoritettu. 
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OPPIMATERIAALI 1. JA 2. VUODEN OPISKELIJOILLE (LOPS 2021) 

 

- Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille hankitaan oheiset digitaaliset oppimateriaalit. 

- Opiskelija saa oppimateriaalit käyttöön opintojaksojen alkaessa. 

 

OPPIAINE OPPIMATERIAALISARJA 

Äidinkieli ja kirjallisuus Särmä (Otava) 

B-ruotsi Fokus (Otava) 

A-englanti Elements (Sanoma Pro) 

B3-ranska Escalier (Sanoma Pro) 

B3-saksa Magazin (Otava) 

MAA Moodi (Sanoma Pro) 

MAB Binomi (Sanoma Pro) 

MAY 1 Unioni (Sanoma Pro) 

Biologia Iiris (Sanoma Pro)  

Maantiede GEOS (Sanoma Pro) 

Fysiikka Fysiikka (Sanoma Pro) 

Kemia Mooli (Otava) 

Filosofia Idea (Otava) 

Psykologia Oivallus (Otava) 

Historia Forum (Otava) 

Yhteiskuntaoppi Forum (Otava) 

UE Uusi Arkki (Edita) 

Terveystieto Terve (Sanoma Pro) 

Musiikki Studeo 

Opinto-ohjaus Studeo (Minä opiskelijana)  
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OPPIKIRJALISTA 3. VUODEN OPISKELIJOILLE (LOPS 2016) 

KIELET  
 

ENGLANTI 
wENA7 On Track 7. Sanoma Pro. 
wENA8 Materiaalista sovitaan erikseen 
opettajan kanssa. 
wENA9 Ei oppikirjaa. 
 

RANSKA (B3) 
wRAB7–8 Escalier 4. (LOPS 2016). Sanoma 
Pro. (uudistettu painos, 2018)  
wRAB9 Ei oppikirjaa. 
 

RUOTSI 
wRUB7 Precis 7. Sanoma Pro. 
 

SAKSA (B3) 
wSAB7-8 Magazin-sarja (7–8). Otava, 
Helsinki. 
wSAB9. Ei oppikirjaa. 
 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 
wÄI6 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -
sarja. Otava. Printti- tai sähköinen oppi- ja 
tehtäväkirja. 
wÄI7-10 -materiaaleista sovitaan erikseen 
opettajan kanssa. 
 
MATEMAATTISET AINEET  
 

FYSIIKKA  
wFY7 Fysiikka-sarja. Sanoma Pro. (OPS 2016) 
wFY8 YO-kertaus fysiikka digikirja. Sanoma 
Pro. 
 

KEMIA 
wKE6 – materiaalista sovitaan opettajan 
kanssa 
 

LYHYT MATEMATIIKKA 
wMAB7-8 Tekijä. Lyhyt matematiikka. 
Sanoma Pro (sähköinen kirja suosituksena)  
wMAB9 YO Lyhyt matematiikka. Sanoma Pro. 
 

PITKÄ MATEMATIIKKA  
wMAA12-13 Tekijä. Pitkä matematiikka. 
Sanoma Pro (sähköinen kirja suosituksena) 

wMAA14–15 Yo-kertaus Tekijä pitkä 
matematiikka -digikirja 
 
REAALIAINEET  
 

BIOLOGIA   
wBI6 Mafynetti Yo-kertauskurssi Biologia. 
TO17 Opettajien oma sähköinen 
oppimateriaali. 
 

FILOSOFIA  
wFI3 Idea 3. Yhteiskuntafilosofia. Otava. 
wFI4 Idea 4. Tieto, tiede ja todellisuus. Otava. 
wFI5 Ei oppikirjaa. Opettajan oma sähköinen 
oppimateriaali.  
Myös digikirjat ovat vaihtoehtoina. 
 

HISTORIA  
wHI6-7 Ei oppikirjaa.  
 

MAANTIEDE  
wGE5 Ilmoitetaan kurssin alussa. 
 

PSYKOLOGIA  
wPS4-5 Oivallus-sarja. Psykologiaa 
lukiolaisille. Otava. 
wPS6 Ei oppikirjaa. Opettajan oma sähköinen 
oppimateriaali.  
Myös digikirjat vaihtoehtoina.  
 

TERVEYSTIETO  
wTE4 Ei oppikirjaa. 
 

USKONTO (EVANKELISLUTERILAINEN)  
wUE4 Uusi Arkki 4. Uskonto suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Edita. 
wUE7 Ei oppikirjaa. Opettajan oma sähköinen 
oppimateriaali.  
Myös digikirjat ovat vaihtoehtoina. 
 

YHTEISKUNTAOPPI  
wYH4 Jokaisen oikeustieto (Pirinen – 
Honkanen). Sanoma Pro. 
wYH5 Ei oppikirjaa. 
 



Laanilan lukion

Opinto-opas
2022-2023

Grano Oulu 2022
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