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ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (AI) 
Pakolliset opinnot 

ÄI1-4 

ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op) 

ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op) 

ÄI3 Vuorovaikutus 1 (1 op) 

ÄI4 Kirjallisuus 1 (2 op) 

ÄI5-8 

ÄI5 Tekstien tulkinta (2 op) 

ÄI6 Kirjoittaminen 1 (1 op) 

ÄI7 Vuorovaikutus 2 (1 op) 

ÄI8 Kirjallisuus 2 (2 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

ÄI9 Vuorovaikutus 3 (2 op) 

ÄI10 Kirjoittaminen 2 (2 op) 

ÄI11 Tekstien tulkinta 2 (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

ÄI13 Luova kirjoittaminen (2 op) 

Opintojaksolla kirjoitetaan monipuolisesti tekstien, kuvien, musiikin, omien havaintojen, 

kokemusten, aistien, elämysten, vierailujen ja muiden virikkeiden pohjalta, joita haetaan myös 

luokkahuoneen ulkopuolelta. Harjoitellaan erilaisia ilmaisutapoja ja tekstilajeja sekä palautteen 

antamista ja saamista. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti, koska oppimisessa käytetään paljon pari- 

ja ryhmätöitä sekä yhteistoiminnallisuutta. Lisäksi arviointi perustuu isolta osin jatkuvaan näyttöön, 

useaan välipalautteeseen sekä vertaisarviointiin, mikä edellyttää läsnäoloa oppitunneilla. 

ÄI15 Ilmaisutaito 1 (2 op) 

Opintojaksossa tutustutaan teatteritaiteen perusteisiin käytännön harjoitusten, kuten improvisaatio-

, ääni- ja aistiharjoitteiden, kautta. Kehitetään omaa ilmaisua ja toisten tekemän teatterin 

analysoimista. Opintojakso on toiminnallinen. Opetusmenetelmät ovat yksilö-, pari- ja ryhmätyö. 

Vertaispalaute on tärkeä osa oppimisprosessia. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. 

ÄI16 Ilmaisutaito 2 (2 op) 

Opintojaksossa syvennetään aiemmin opittuja draamallisia taitoja erilaisten käytännön harjoitusten 

avulla. Esityksen valmistamisen prosessiin tutustuminen. Opintojakso on toiminnallinen. 

Opetusmenetelmät ovat yksilö-, pari- ja ryhmätyö. Vertaispalaute on tärkeä osa oppimisprosessia. 

Siksi opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. 



TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI, B1-KIELI) 
Pakolliset opinnot 

RUB1-2 Ruotsin kieli arjessani (4 op) 

RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op) 

RUB12 Ruotsin kieli arjessani (3 op) 

RUB13 Kulttuuri ja mediat (2 op) 

RUB4-5 Opiskelu- ja työelämä sekä ympäristö ja yhteiskunta ( 4op) 

RUB14 Ympäristömme (2 op) 

RUB15 Opiskelu- ja työelämä (2 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op) 

RUB17 Kestävä elämäntapa (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

RUB18 Kertausta abeille (2 op) 

Opintojaksossa on 1op lähiopetusta ja 1 op opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Opintojaksolla 

valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kerrataan ja täydennetään lukion oppimäärää. Opintojaksolla 

täydennetään opiskelijan kieliprofiilia. 

 

ENGLANTI 
Pakolliset opinnot 

ENA1-2 Opiskelutaidot ja englanti globaalina kielenä (4 op) 

ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op) 

ENA2 Englanti globaalina kielenä (3 op) 

ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op) 

ENA4-5 Englannin kieli välineenä: tiede, tulevaisuus ja työelämä (4 op) 

ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op) 

ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op) 

ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op) 

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 



ENA9 Kertausopintojakso (2 op) 

Opintojakso valmistaa opiskelijaa ylioppilaskokeeseen. Opintojakso käsittää lukion oppimäärän 
kertausta ja täydennystä abiturienteille.   
  
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti.  
 

 

SAKSA (B2- ja B3-kieli) 
B2-kieli on perusopetuksen 7.-9. luokilla alkanut oppimäärä ja B3-kieli on lukiossa alkava oppimäärä. 

B2-kielen lukijat aloittavat lukiossa opintojaksosta 2 tai 3 tai halutessaan vahvistaa perusopetuksen 

kielipohjaa opintojaksosta 1. 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

SAB1 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (2 op) 

SAB2 Matkalla maailmassa (2 op) 

SAB3 Arjen tärkeitä asioita (2 op) 

SAB4 Monenlaista elämää (2 op) 

SAB5 Terveys ja hyvinvointi (2 op) 

SAB6 Kulttuurielämää (2 op) 

SAB7 Opiskelu, työ ja tulevaisuus (2 op) 

SAB8 Yhteinen maailmamme (2 op) 

 

MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 
Pakolliset opinnot 

MAY1 Matematiikan perustaitoja (2 op) 

MAA2-4 Matematiikan menetelmät (8 op) 

MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1 (3 op) 

MAA3 Geometria (2 op) 

MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit (3 op) 

MAA5-7, MAA9 Matemaattinen mallintaminen 

MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2 (2 op) 

MAA6 Derivaatta (3 op) 

MAA7 Integraalilaskenta (2 op) 

MAA9 Talousmatematiikka (1 op) 



MAA8 Tilastot ja todennäköisyys (2 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

MAA10 3D-geometria (2 op) 

MAA11 Algoritmit ja lukuteoria (2 op) 

MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

MAA13 Pitkän matematiikan kertaus 1 (2 op) 

Opintojaksossa on 1 op lähiopetusta ja 1 op opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Opiskelija muodostaa 

aikaisempaa jäsentyneemmän kokonaiskuvan pitkän matematiikan keskeisistä sisällöistä ja niiden 

suhteista toisiinsa (päättökoetta ja jatko-opintoja varten). Kerrataan ja syvennetään aiemmilla 

opintojaksoilla esiintyneitä sisältöjä ja muodostetaan niistä laajempi kokonaiskuva ja käsitys: mm. 

luvut ja lukusuora, prosenttilaskenta, potenssit ja juuret, polynomifunktiot, rationaalifunktiot, 

eksponentti- ja logaritmifunktiot ja trigonometriset funktiot sekä vastaavat yhtälöt ja epäyhtälöt ja 

differentiaali- ja integraalilaskentaa. Edeltävät opinnot: pakolliset opintojaksot. 

MAA14 Pitkän matematiikan kertaus 2 (2 op) 

Opintojaksossa on 1 op lähiopetusta ja 1 op opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Opiskelija muodostaa 

aikaisempaa jäsentyneemmän kokonaiskuvan pitkän matematiikan keskeisistä sisällöistä ja niiden 

suhteista toisiinsa (päättökoetta ja jatko-opintoja varten). Kerrataan ja syvennetään aiemmilla 

opintojaksoilla esiintyneitä sisältöjä ja muodostetaan niistä laajempi kokonaiskuva ja käsitys: mm. 

geometriaa, analyyttistä geometriaa, vektoreita, lukujonoja ja todennäköisyyslaskentaa. Edeltävät 

opinnot: pakolliset opintojaksot. 

MAA15 Johdanto matematiikkaan (2 op) 

Opintojaksossa annetaan valmiuksia matematiikan lukio-opintoihin ja teknologian hyödyntämiseen 

lukio-opinnoissa. Lisäksi kurotaan umpeen peruskoulun ja lukion matematiikan välistä mahdollista 

”kuilua” ja varmistetaan, että opiskelijalla on riittävät valmiudet pitkän matematiikan opiskeluun. 

Tutustutaan matematiikan opiskelumenetelmiin ja sovellusohjelmiin. 

 

MATEMATIIKKA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 
Pakolliset opinnot 

MAY1 Matematiikan perustaitoja (2 op) 

MAB2-3 Algebran ja geometrian perusteet (4 op) 

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt (2 op) 

MAB3 Geometria (2 op) 

MAB4-7 Matemaattiset mallit, tilastot ja todennäköisyys ja talous (6 op) 

MAB4 Matemaattisia malleja (2 op) 

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (2 op) 



MAB6 Talousmatematiikan alkeet (1 op) 

MAB7 Talousmatematiikka (1 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

MAB8 Matemaattinen analyysi (2 op) 

MAB9 Tilastot ja todennäköisyys II (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

MAB10 ABI-kertaus (2 op) 

Opintojaksossa on 1 op lähiopetusta ja 1 op opiskelijan itsenäistä työtä. Opiskelijalle muodostuu 

kokonaiskäsitys lukion lyhyestä matematiikasta. Harjaannutaan käyttämään opittuja tietoja ja taitoja 

monipuolisissa ongelmaratkaisutilanteissa tekniset apuvälineet mukaan lukien. Opintojaksolla 

valmistaudutaan yo-kirjoituksiin. Pakolliset opintojaksot tai riittävät pohjatiedot opintojakson 

suorittamiseksi Opintojakson lähiopetuksen itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista, sillä 

opintojakso perustuu vertaisoppimiseen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen. 

MAB11 Johdanto lukiomatematiikkaan (2 op) 

Opintojaksolla annetaan valmiuksia matematiikan lukio-opintoihin kertaamalla peruskoulun 

oppimäärän keskeisiä asioita. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan mahdollisuuksien mukaan 

opinnoissa käytettäviin sähköisiin sovelluksiin ja ympäristöihin. (Luvuilla laskeminen, lausekkeen 

käsittely, yhtälönratkaisun perusteet) Itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista, sillä opintojakso 

perustuu vertaisoppimiseen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen. 

 

BIOLOGIA 
Pakolliset opinnot 

BI1 Elämä ja evoluutio (2 op) 

BI2-3 Ekologia ja ympäristöekologia (2 op) 

BI2 Ekologian perusteet (1 op) 

BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

BI4 Solu ja perinnöllisyys (2 op) 

BI5 Ihmisen biologia (2 op) 

BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

BI7 Biologiaa abeille (2 op) 

Opintojaksossa on 1 op lähiopetusta ja 1 op opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Opintojakson 

lähiopetusosuuden itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista, koska osa edellyttää opiskelijan 



aktiivista läsnäoloa tunneilla, tuntinäyttö on suorituksen edellytys. Suositellaan opintojaksot 1-6 

edeltäviksi opinnoiksi. 1-3 pakollisia. 

BI8 Ympäristöekologiaa kentällä (2 op) 

Opintojaksossa laajennetaan ekologista tietämystä ja perehdytään alan tutkimustyöhön. 

Opintojakson käyminen tukee ekologista tietämystä, mitä pystyy hyödyntämään esim. 

ylioppilaskokeissa. Opintojakson aikana päästään perehtymään yliopistotasoiseen biologiseen 

tutkimukseen yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa. Tutustutaan erilaisiin 

tutkimusmenetelmiin ja haastatellaan tutkimustyötä tekeviä ammattilaisia. Mahdollisuuksien 

mukaan kuunnellaan asiantuntijaluentoja. Opintojaksossa pyritään hyödyntämään Helsingin 

yliopiston Lammin biologista asemaa sekä Lahden ympäristöekologian laitosta. Paikallisiin 

suojelukohteisiin tehdään retkiä mahdollisuuksien mukaan. Kurssi tarjotaan joka toinen vuosi. 

Järjestävästä koulusta riippumatta opintojaksoa tarjotaan Koulutuskuntayhtymän kaikille lukioille. 

BI11 Retki (2 op) 

Kyseessä on luontoretki, jossa liikutaan ympäristön tarjoamat haasteet huomioiden. Opintojakson 

aikana opiskelijat ruokailevat ja yöpyvät luonnossa. Opintojakson suorittamiseksi opiskelija 

osallistuu opintojakson aloitusinfoon, opintojakson suunnitteluun, yöpymiseen luonnossa ja 

palautekyselyyn. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti, koska retki toteutetaan yhteisenä 

ryhmänä. Opintojakso on yhteinen liikunnan (LI10) kanssa. Opintojakso sisältää maksuja mm. omat 

eväät, kuljetuskustannukset, mahdolliset välinevuokrat. Opiskelijalla tulee olla (lainata joltain) oma 

makuupussi, makuualusta, rinkka tai vastaava. Retkipaikalle siirrytään omin/ kimppakyydein/ 

mahdollisesti pyöräillen. Opintojaksoa suositellaan erityisesti 2.-3. vuosikurssin opiskelijoille. 

 

MAANTIEDE 
Pakolliset opinnot 

GE1 Maailma muutoksessa (2 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

GE2 Sininen planeetta (2 op) 

GE3 Yhteinen maailma (2 op) 

GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

GE5 Maantiedettä abeille (2 op) 

Opintojaksossa on 1 op lähiopetusta ja 1 op opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Opintojaksolla 

kerrataan ja vahvistetaan keskeisiä lukion maantieteen opinnoissa hankittuja tietoja, taitoja ja 

osaamista. Opiskelijan omaehtoinen työskentely korostuu opintojakson tavoitteen saavuttamisessa. 

Opintojakson lähiopetuksen itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista, sillä tuntinäyttö ja 

monipuolisen arvioinnin toteutuminen edellyttää läsnäoloa. Edeltävänä opintojaksoina on syytä olla 

suoritettuna kaikki pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot. 

 



FYSIIKKA 
Pakolliset opinnot 

FY1-2 Fysiikan perusteet (2 op) 

FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1 op) 

FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

FY3 Energia ja lämpö (2 op) 

FY4 Voima ja liike (2 op) 

FY5 Jaksollinen liike ja aallot (2 op) 

FY6 Sähkö (2 op) 

FY7 Sähkömagnetismi ja valo (2 op) 

FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

FY9 Fysiikan kertaus abeille (2 op) 

Opintojaksossa on 1 op lähiopetusta ja 1op opiskelijan omaa itsenäistä työskentelyä. Opintojakson 

tavoitteena on fysiikan kokonaiskuvan vahvistaminen. Opintojaksolla kerrataan keskeisiä periaatteita 

kaikilta opiskelluilta fysiikan osa-alueilta ja syvennetään niitä laskennallisin keinoin. Lisäksi 

tavoitteena on hallita mittausaineiston analysointia ja tulkintaa. Harjoitellaan monipuolista 

vastaustekniikkaa kuvallisten, matemaattisten ja sanallisten mallien avulla. Opintojakso sopii 

reaalikokeeseen valmistautuville sekä luonnontieteellisille, lääketieteellisille ja teknisille aloille 

pyrkiville opiskelijoille. Edeltävät opinnot: FY1-6, suositellaan myös FY7-8. 

FY10 Kokeellinen fysiikka (2 op) 

Opintojaksolla tutkitaan fysiikan eri osa-alueisiin liittyviä ilmiöitä kokeellisesti. Työt analysoidaan ja 

tulokset esitetään eri mittausohjelmia hyväksi käyttäen. Käytetään myös videoiden ja 

virtuaalilaboratorioiden mahdollisuuksia. Mittaukset liittyvät mm. lämpöön, mekaniikkaan, valoon, 

ääneen ja sähköön. Edeltäviksi opinnoiksi edellytetään opintojaksojen FY1-5 suorittamista. 

Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti, koska opintojaksoon kuuluu laboratorio- ja 

ryhmätyöskentelyä. 

FY13 CERN-tiedekoulu (2 op) 

Cern-tiedekoulu on hiukkasfysiikan kokonaisuus. Se koostuu oppitunneista, kotimaan vierailuista ja 

tutkielman teosta sekä sen esittelystä. Projektiin liittyy tiedekouluvierailu Cernin hiukkasfysiikan 

tutkimuskeskukseen Sveitsiin. Kyseessä on projekti, jonka järjestyminen riippuu siitä, myönnetäänkö 

oppilaitokselle tiedekouluvierailu. Edeltävät opinnot: opintojaksot FY1-4 Itsenäinen suorittaminen ei 

ole mahdollista, sillä opintojaksoon sisältyy vierailu. Oppilaitos ei kustanna kaikkia opintojaksoon 

kuuluvia menoja (joita voi syntyä esimerkiksi majoituksesta ja liikkumisesta). 

 



KEMIA 
Pakolliset opinnot 

KE1-2 Kemian perusteet (2 op) 

KE1 Kemia ja minä (1 op) 

KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus (1 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

KE3 Molekyylit ja mallit (2 op) 

KE4 Kemiallinen reaktio (2 op) 

KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous (2 op) 

KE6 Kemiallinen tasapaino (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

KE7 Kemian kertaus (2 op) 

Opintojaksossa on 1 op lähiopetusta ja 1 op opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Opintojaksossa 

tavoitteena on, että opiskelija syventää aiemmin oppimiaan kemian tietoja ja taitoja sekä harjaantuu 

kemiallisten laskutehtävien ratkaisemisessa. Opiskelija tutustuu ylioppilastehtäviin ja 

pääsykoetehtäviin ja oppii laatimaan hyvän reaalikoevastauksen. Kerrataan kemian keskeiset osa-

alueet (esimerkiksi kemialliset sidokset, ainemäärälaskut, orgaaninen kemia, sähkökemia ja 

kemiallinen tasapaino). Opintojakson lähiopetusosuutta ei voi suorittaa itsenäisesti, koska 

opintojaksolla harjoitellaan yo-kokeessa olevia sovelluksia ja vastaustekniikoita sekä tutustutaan 

edellisten yo-kokeiden arviointiin. 

 

FILOSOFIA 
Pakolliset opinnot 

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2 op) 

FI2 Etiikka (2 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

FI3 Yhteiskuntafilosofia (2 op) 

FI4 Totuus (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

FI5 Filosofiaa abeille (2 op) 

Opintojaksossa on 1 op lähiopetusta ja 1 op opiskelijan itsenäistä työtä. Opintojakso toimii sekä 

filosofian kertauksena, jossa läpikäydään kurssien 1-4 keskeiset sisällöt, käsitteet, 

kysymyksenasettelut, filosofiset suuntaukset ja filosofit että synteettisenä katsauksena filosofian 

historiaan. Opintojakso valmentaa myös filosofisen tekstin 444 erityispiirteiden hahmottamiseen 

sekä antaa valmiuksia ylioppilaskirjoituksissa edellytettävään vastaustekniikkaan. Opintojakso on 



ylioppilaskirjoituksiin valmistava ja siten edeltävinä opintoina suositellaan käytäviksi filosofian 

valtakunnallisia pakollisia ja soveltavia opintojaksoja. 

 

PSYKOLOGIA 
Pakolliset opinnot 

PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (2 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

PS2 Kehittyvä ihminen (2 op) 

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (2 op) 

PS4 Tunteet ja mielenterveys (2 op) 

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

PS6 Psykologiaa abeille (2 op) 

Opintojaksossa on 1 op lähiopetusta ja 1 op opiskelijan itsenäistä työtä. Oppiaineet 471 Oppiaineet 

Opintojaksolla kerrataan psykologian opintojaksojen keskeisiä asioita. Tarkoituksena on kytkeä 

yhteen eri opintojaksojen aikana opittuja sisältöjä ja luoda kokonaiskuva ihmisen toiminnasta. Lisäksi 

opintojaksolla harjoitellaan ylioppilaskoetehtäviin vastaamista erilaisten harjoitusten avulla. 

Edeltävät opintojaksot PS1-4. 

 

HISTORIA 
Pakolliset opinnot 

HI1 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op) 

HI2 Kansainväliset suhteet (2 op) 

HI3 Itsenäisen Suomen historia (2 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

HI4 Eurooppalainen ihminen (2 op) 

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2 op) 

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

HI7 Historiaa yo-kirjoittajalle (2 op) 

Opintojaksossa on 1 op lähiopetusta ja 1 op opiskelijan omaa työskentelyä. Opintojakson tavoitteena 

on vahvistaa ja kerrata opintojaksojen 1-6 keskeiset sisällöt. Opiskelijan monitieteistä ja luovaa 

osaamista vahvistetaan harjoittelemalla lähdekritiikkiä, analysoimalla tilastollisia aineistoja ja 



tutkimalla erilaisia dokumentteja. Pakolliset opintojaksot oltava suoritettuina. Opintojaksoa ei voi 

suorittaa itsenäisesti. Vastaustekniikka vaatii aineenopettajan ohjausta. 

HI8 Maailma tänään (2 op) 

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin kansainvälisen politiikan tapahtumiin ja ilmiöihin sekä 

niiden taustoihin. Sisällöt voivat vaihdella vuosittain ilmiöiden ja tapahtumien sekä opiskelijoiden 

omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Työskentelytapoihin voivat kuulua esimerkiksi tutkiva 

oppiminen, esitelmät, opponointi sekä muun muassa asiantuntijavierailijat. Opintojaksoa ei voi 

suorittaa itsenäisesti, sillä opintojakson keskeinen työskentelytapa on keskustelupainotteinen eikä 

opintojaksolla ole olemassa valmista oppimateriaalia. 

 

YHTEISKUNTAOPPI 
Pakolliset opinnot 

YH1 Suomalainen yhteiskunta (2 op) 

YH2 Taloustieto (2 op) 

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

YH4 Lakitieto (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

YH5 Yhteiskuntaoppia yo-kirjoittajalle (2 op) 

Opintojaksossa on 1 op lähiopetusta ja 1 op opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Opintojakso on 

tarkoitettu yhteiskuntaopin ylioppilaskokeeseen valmistautuville. Opintojaksolla kerrataan 

yhteiskuntaopin keskeisiä sisältöjä sekä harjoitellaan vastaamista yo-kokeeseen. Opintojakson 

lähiopetusosuutta ei voi suorittaa itsenäisesti. Vastaustekniikka vaatii aineenopettajan ohjausta. 

YH6 Malli-YK:n delegaatit (2 op) 

Opintojakso perehdyttää yhteiskunnallisen vaikuttamisen käytäntöihin ja taitoihin sekä 

kansainvälisen politiikan ajankohtaisiin aiheisiin. Opiskelija valmistautuu Malli-YK –kokoukseen sekä 

itsenäisesti että ohjatusti ja osallistuu kokoukseen valitsemansa valtion edustajana (delegaattina). 

Malli-YK-kokoukset ovat valmisteltuja roolipelejä ja simulaatioita YK:n toiminnasta. Kokoukset voivat 

olla koulukohtaisia, alueellisia, valtakunnallisia tai kansainvälisiä (englanninkielisiä). Opintojaksoa ei 

voi suorittaa itsenäisesti, koska Malli-YK –kokoukseen valmistautuminen edellyttää ohjattua yksilö- 

ja pienryhmätyöskentelyä. Opintojakson suorittamiseen sisältyy Malli-YK –kokoukseen 

osallistuminen.  

YH7 Malli-YK:n johtaminen (2 op) 

Opintojakso vahvistaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja sekä perehdyttää kansainvälisen 

politiikan ajankohtaisiin aiheisiin. Opiskelija osallistuu Malli-YK –kokouksen suunnitteluun ja 

käytännön järjestämiseen johtotehtävissä, joko komitean puheenjohtajana tai pääsihteerinä. 

Tehtäviin kuuluu esimerkiksi kokouksen komitea-aiheiden suunnitteleminen ja valinta, 

komiteaesittelyjen laatiminen, kokoussääntöjen ja osallistujaoppaan päivittäminen, 



hallintohenkilöstön kouluttaminen, harjoituskokousten järjestäminen, raportointi ja tiedottaminen. 

Kokoukset ovat valmisteltuja roolipelejä ja simulaatioita YK:n toiminnasta. Malli-YK-kokoukset voivat 

olla koulukohtaisia, alueellisia, valtakunnallisia tai kansainvälisiä (englanninkielisiä). Opintojakson 

edellytyksenä on aikaisempi kokemus Malli-YK- kokousten delegaattina, hallintohenkilönä, 

puheenjohtajana tai muu vastaava kokemus kokousten johtamisesta (esim. opiskelijakunnan 

hallitus) eli YH6:n suorittaminen. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. Malli-YK –kokouksen 

suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät ohjattua yksilö- ja pienryhmätyöskentelyä. Opintojakson 

suorittamiseen sisältyy Malli-YK –kokoukseen osallistuminen ja kokouksen käytännön johtaminen, 

joita ei voi suorittaa itsenäisesti. 

 

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO 
Pakolliset opinnot 

UE1 Uskonto ilmiönä - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2 op) 

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko (2 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2 op) 

UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2 op) 

UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (2 op) 

UE6 Uskonto, tiede ja media (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

UE7 Abiuskontoa (2 op) 

Opintojaksosta on 1 op lähiopetusta ja 1 op opiskelijan itsenäistä työtä. Kerrataan uskonnon 

opintojaksojen keskeisiä teemoja ja harjoitellaan ylioppilaskoetta varten. Ainakin opintojaksot UE1 ja 

UE2 on oltava suoritettuina. 

 

ORTODOKSINEN USKONTO 
Pakolliset opinnot 

UO1 Uskonto ilmiönä - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2 op) 

UO2 Ortodoksisuus maailmassa (2 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

UO3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2 op) 

UO4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2 op) 

UO5 Ortodoksisuuden ja taiteen vuorovaikutus (2 op) 

UO6 Ortodoksisuus, tiede ja media (2 op) 



Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

UO7 

 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 
Pakolliset opinnot 

ET1 Minä ja hyvä elämä (2 op) 

ET2 Minä ja yhteiskunta (2 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

ET3 Kulttuurit (2 op) 

ET4 Katsomukset (2 op) 

ET5 Uskonnot ja uskonnottomuus (2 op) 

ET6 Tulevaisuus (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

ET7  

 

TERVEYSTIETO 
Pakolliset opinnot 

TE1 Terveys voimavarana (2 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

TE2 Terveys ja ympäristö (2 op) 

TE3 Terveys ja yhteiskunta (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

TE4 Kertaus abeille (2 op) 

Opintojaksossa on 1 op lähiopetusta ja 1 op opiskelijan itsenäistä työskentelyä. 

Opintojaksolla kerrataan yksilö-, pari- ja ryhmätyönä terveystiedon keskeisiä sisältöalueita ja 

aiheiden välisiä yhteyksiä sekä harjoitellaan vastaamaan monipuolisesti terveystiedon YOkokeen 

tehtävätyyppeihin. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista kertaamista, sillä tavoitteena 

on yhdistellä eri opintojaksolla opittuja asioita suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Opintojakson 

lähiopetuksen itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista pari- ja ryhmätöiden sekä 

vertaisarvioinnin vuoksi. 

TE5 Ensiapu ja hyvinvointi (2 op) 

Hätäensiapu on kansalaistaito. Opintojaksolla saa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja 

tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Ensiapuosion työtapoina ovat runsaat käytännön 

harjoitukset. Opintojakson toisessa osiossa paneudutaan hyvinvointiin ja siihen, miten sitä voidaan 



edistää yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta. Opintojaksolla tehdään paljon toiminnallisia 

tehtäviä, joilla annetaan käytännön vinkkejä oman ja muiden hyvinvoinnin edistämiseen. Runsaiden 

käytännönharjoitusten vuoksi opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa itsenäisesti. 

 

LIIKUNTA 
Pakolliset opinnot 

LI1 Oppiva liikkuja (2 op) 

LI2 Aktiivinen elämä (2 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

LI3 Uudet mahdollisuudet (2 op) 

LI4 Yhdessä liikkuen (2 op) 

LI5 Virkistystä liikunnasta (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

LI6 Palloilu (2 op) 

Opintojaksolla syvennetään taitoja ja tietoja eri palloilulajeista.   Opintojaksossa valitaan yhdessä 

opiskelijoiden kanssa palloilulajit vuodenajat huomioiden esim. pesäpallo, jalkapallo, lentopallo, 

koripallo, futsal, erilaiset mailapelit. Opintojakso voi sisältää maksuja ulkopuolisista liikuntapaikoista. 

Lisäksi tarvitaan sisäpelikengät. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti, koska tarvitaan jatkuvaa 

näyttöä muun muassa vertaisarviointiin. 

LI7 Vanhat tanssit (2 op) 

Opintojakson keskeisenä sisältönä ovat vanhat tanssit, jotka esitetään yleisölle. Sisältönä myös 

yhteistyötaidot ja vastuullisuus.  Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. 

Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti, koska monet tanssit ovat ryhmätansseja. Vanhojen päivän 

pukeutumisessa suositaan kierrätystä ja tuunaamista pukukustannusten minimoimiseksi.  

Mahdolliset vierailunäytökset lähialueen alakouluihin/ vanhainkoteihin yms. voivat olla ohjelmassa. 

Oppilaitos ei edellytä eikä kustanna erikoispukeutumista. Opintojaksolle osallistuva vastaa itse 

tuottamistaan kustannuksista. 

LI8 Erikoislajit (2 op) 

Opintojaksolla tutustutaan koululiikunnassa vieraampiin lajeihin sekä pyritään liikunnallisten 

elämysten kokemiseen. Pääsisältöinä ovat pakollisiin jaksoihin kuulumattomat lajit ryhmän valinnan 

mukaan, huomioiden paikallisuus ja mahdollisuudet vierailla lähiseudulla. Lajiesimerkkeinä golf, 

ratsastus, kiipeily, pyöräily, keilailu, geokätköily. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti, koska 

liikutaan ryhmässä tai pienryhmissä. Opintojakson valituista sisällöistä seuraa lajikohtaisia 

välinevuokra- ja suorituspaikkamaksuja. Opiskelijat siirtyvät suorituspaikoille omin kyydein. 

LI11 Retki (2 op) 

Opintojakso on luontoretki, jossa liikutaan ympäristön tarjoamat haasteet huomioiden. 

Opintojakson aikana opiskelijat ruokailevat ja yöpyvät luonnossa. Opintojakso koostuu 

osallistumisesta opintojakson aloitusinfoon, opintojakson suunnitteluun, yöpymisen luonnossa ja 



palautekyselyyn. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti, koska retki toteutetaan yhteisenä 

ryhmänä. Erityisesti huomioitavaa on se, että opintojakso sisältää maksuja mm. omat eväät, 

kimppakyyti bensat, mahdolliset välinevuokrat. Opiskelijalla tulee olla (tai lainata joltain) oma 

makuupussi, makuualusta, rinkka tai vastaava. Retkipaikalle siirrytään omin-/ kimppakyydein/ 

mahdollisesti pyöräillen. Jaksoa suositellaan erityisesti 2.-3. vuosikurssin opiskelijoille. Opintojakso 

voidaan toteuttaa yhteistyössä biologian retkiopintojakson kanssa. 

 

MUSIIKKI 
Pakolliset opinnot 

MU1 Intro - kaikki soimaan (2 op) 

MU2 Syke - soiva ilmaisu (2 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

MU3 Genre - globaali uteliaisuus (2 op) 

MU4 Demo - luovasti yhdessä (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

MU5 Musiikin lukiodiplomi (2 op) 

MU6 Bändi- ja lauluopintojakso 1 (2 op) 

Opintojaksossa jatketaan oman äänenkäytön ja musisointitaitojen kehittämistä sekä erilaisten 

uusienkin soitinten perusteisiin tutustumista. Opintojaksossa harjoitellaan toisten bändiläisten 

hyväksyvää kuuntelutaitoa sekä pohditaan turvallisen ääniympäristön merkitystä hyvinvoinnille. 

Opintojaksossa korostuvat sosiaaliset taidot sekä yhteistyökyky eri-ikäisten kanssa. Itsenäinen 

suorittaminen ei ole mahdollista, koska musisointi tapahtuu yhteistyössä muiden kanssa 

TO3 Musikaaliprojekti (6 op) 

Opiskelija osallistuu oman kiinnostuksensa mukaan monitaiteellisen musiikkiprojektin suunnitteluun 

ja toteutukseen. Osakokonaisuuksia voivat olla mm. käsikirjoittaminen, dramatisointi, musiikin 

sovittaminen, sävellys- ja/tai sanoitustyö, näyttelijäntyö, ohjaajantyö, skenografinen työ (lavastus, 

puvustus), koreografiatyö, tanssi, laulu, soittaminen tms. Lammin lukiossa musikaaliprojekti on 

kuuden opintopisteen laajuinen opintojakso. 

 

KUVATAIDE 
Pakolliset opinnot 

KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2 op) 

KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2 op) 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa (2 op) 



KU4 Taiteen monet maailmat (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

KU5 Kuvataiteen lukiodiplomi (2 op) 

KU7 Piirustuksen ja maalauksen työpaja (2 op) 

Opintojakso on työpajatyyppinen. Opintojaksossa syvennetään erilaisten piirustus- ja 

maalaustekniikoiden osaamista oman ilmaisun välineenä sekä pohditaan erilaisia inspiraation 

lähteitä: teknisen harjoittelun ja oman ilmaisun syventämisen rinnastaminen. Työskentely tapahtuu 

työpajamuotoisesti painottaen omakohtaisia kiinnostuksen kohteita. 

KU9 Kolmiulotteiset menetelmät ja keramiikka (2 op)  

Opintojaksossa perehdytään erityisesti oman tekemisen kautta kolmiulotteisiin menetelmiin 
ilmaisun keinoina. Työtapoina esimerkiksi: keramiikka, paperimassa, kipsi, kierrätysmateriaalit. 
Työskentelyä voi sovitusti ja mahdollisuuksien mukaan painottaa uudempiin kolmiulotteisiin 
menetelmiin (3D-menetelmiin virtuaalinen työskentely, Tilallisuuden ja kolmiulotteisuuden 
hahmottaminen).  

 

KU10 Graafinen suunnittelu (2 op) 

Opintojaksossa kehitetään ja syvennetään kuvan tekemisen taitoa graafisen suunnittelun 

näkökulmasta. Tutustutaan graafisen suunnittelun osa-alueisiin, sekä graafisen suunnittelija/ 

muotoilijan toimenkuvaan. Opetusjärjestelyt ja työtavat vaihtelevat työstettävien aihepiirien 

mukaan. Työskennellään käsin piirtäen ja digitaalisissa ympäristöissä. 

 

OPINTO-OHJAUS 
Pakolliset opinnot 

OP1 Minä opiskelijana (2 op) 

OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (2 op) 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

OP3 Tutor-toiminta (2 op) 

Tutor-toiminta koostuu opiskelijatutor-koulutuksesta ja tutor-toiminnasta koulussa. Ensimmäisen 

vuoden opiskelijoista koulutetaan keväällä uudet tutorit, jotka toisen vuoden opiskelijoina ohjaavat 

uusia opiskelijoita kiinnittymisessä uuteen kouluyhteisöön sekä osallistuvat koulutustiedotukseen. 

Opintojakson laajuus on 2-4 opintopistettä. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. Tutor-

koulutuksessa tehdään yhteistyötä Lukiokoulutus Tavastian lukioiden ja seutukunnan lukioiden 

kanssa. Opiskelijat kutsutaan opintojaksolle tai valitaan hakemuksen mukaan. Voidaan toteuttaa 

myös erillisenä opintojaksona, jossa hyödynnetään pienryhmätyöskentelyä ja mentorointia. 

OP5 Toimimme yhdessä (2 op) 

Opintojakso järjestetään erillisillä tunneilla tai erillisissä tuokioissa ryhmänohjaajan tai muun 

ohjaajan johdolla. Opintojaksolla seurataan opintosuunnitelman etenemistä, harjoitellaan 

vuorovaikutustaitoja, keskustellaan koulun kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä ja suunnitellaan ja 



valmistellaan yhteisiä juhlia ja tapahtumia. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti, koska se 

perustuu läsnäoloon ja aktiiviseen osallistumiseen. 

OP6 Senioriprojekti (2 op) 

Senioriprojekti on Lammin lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille tarkoitettu opintojakso, joka 

järjestetään vuosittain pääosin lukion projektiviikolla samanaikaisesti lukion musikaaliprojektin 

kanssa. Opintojaksolla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä valitsemaansa ilmiöön tai 

aihepiiriin liittyvän hankkeen. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti, koska se perustuu 

läsnäoloon ja aktiiviseen osallistumiseen projektin eri vaiheissa. 

 

TEMAATTISET OPINNOT 
Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

TO1 Ajokortti (2 op) 

Oppilaitos ei järjestä opintojaksoa, eikä kustanna opiskelijalle ajokorttikoulutusta. Opintojakson 

suorittaminen perustuu opiskelijan hakemukseen osaamisen tunnustamisesta, jonka hän on 

hankkinut vapaa-aikanaan. 

TO2 Johdatus kansainvälisyyteen (2 op) 

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden kulttuurien tuntemusta, kulttuuri-

identiteettien rakentamista ja toimimista kulttuurisesti moninaisissa toimintaympäristöissä. 

Opintojaksolla perehdytään opiskelijoiden omasta kokemusmaailmasta lähtien erilaisiin 

kulttuureihin. Huomiota kiinnitetään esim. erilaisten kielten, kulttuuri-identiteettien, katsomusten 

sekä maantieteellisten ja taloudellisten tekijöiden merkitykseen kulttuurisesti moninaistuvassa 

maailmassa. Lammin lukiossa kansainvälisyys muodostaa kuuden opintopisteen laajuisen 

kokonaisuuden. Edeltäviä opintovaatimuksia ei ole, mutta kansainvälisyysprojektiin osallistuminen 

edellyttää tämän opintojakson hyväksyttyä suorittamista. Osallistuminen kansainväliseen projektiin 

merkitään muihin opintoihin. 

TO3 Musikaaliprojekti (6 op) 

Opiskelija osallistuu oman kiinnostuksensa mukaan monitaiteellisen musiikkiprojektin suunnitteluun 

ja toteutukseen. Osakokonaisuuksia voivat olla mm. käsikirjoittaminen, dramatisointi, musiikin 

sovittaminen, sävellys- ja/tai sanoitustyö, näyttelijäntyö, ohjaajantyö, skenografinen työ (lavastus, 

puvustus), koreografiatyö, tanssi, laulu, soittaminen tms. Lammin lukiossa musikaaliprojekti on 

kuuden opintopisteen laajuinen opintojakso. 

 

KOTITALOUS 
KOT1 Kotitalous (2 op) 

Elintarvikkeiden käsittelyyn liittyvät seuraavat osa-alueet: elintarvikehygienia, mikrobiologian 

perusteet, ruokamyrkytykset, hygieeniset työskentelytavat, henkilökohtainen hygienia, 

puhtaanapito, omavalvonta ja elintarvikelainsäädäntö ja - valvonta. Opiskelijalla on mahdollisuus 

suorittaa hygieniaosaamistesti. Testin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa 

hygieniaosaamistodistuksen ja hygieniakortin. Toisella osuudella opetellaan tekemään hygieenisesti 



edullista, terveellistä ja monipuolista ruokaa, joka sopii opiskelijan budjettiin. Opintojaksolla 

tutustutaan monipuolisesti ruoka-aineisiin ja niiden käyttöön ruoanvalmistuksessa. Ryhmissä 

suunnitellaan ateriakokonaisuuksia, jotka toteutetaan tiimityönä. Opintojakson aikana kerrataan 

ruoka- ja tapakulttuuria. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti, sillä opintojaksoon kuuluu 

käytännön työskentely yksin ja ryhmissä, joka on suoritettava koululla. 

 


