
Etelä-Tapiolan lukion opetussuunnitelmaan esitetään seuraavat 

täydennykset: 

 

Sijoittajakoulu, 2 op (YH17) 

Tavoitteet 

Paikallinen lisäys 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija  

• ymmärtää osakesäästämisen ja sijoittamisen keskeiset periaatteet 

• oppii hallitsemaan ja suunnittelemaan omaa talouttaan pitkäjänteisesti ja 

tarkoituksenmukaisesti 

• osaa tarkastella talouden ja yritysten toimintaa monipuolisesti erilaisista näkökulmista 

Keskeiset sisällöt 

Paikallinen lisäys 

• sijoitussuunnitelman ja toimeksiantojen tekeminen 

• osakemarkkinoiden toiminta 

• yritysten liiketoiminnan analysoiminen 

• vastuullinen sijoittaminen 

• hajauttaminen ja riskien hallinta 

• oman talouden hallinta ja budjetoiminen 

Opintojakson arviointi 

Paikallinen lisäys 

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty). Sen saaminen edellyttää aktiivista 

osallistumista työskentelyyn, annettujen tehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista 

Opintojaksoon liittyville vierailukäynneille. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. 

Opintojakson vapaa kuvaus 

Opintojaksossa tutustutaan osakesäästämisen ja sijoittamisen perusteisiin. Opintojakso kestää 2,5 
vuotta ja se koostuu kuukausittaisista tapaamisista, joissa tarkastellaan erilaisia talouden ilmiöitä 
sijoittamisen näkökulmasta ja harjoitellaan taloustaitoja. Opintojakson aikana tehdään vierailuja 
valtakunnallisiin tapahtumiin ja alan yrityksiin. 
 

Konserttikurssi, 2 op  (MU06) 
  
Tavoitteet  
Opintojakson tavoitteena on   

• tutustua konsertin valmistamisen eri vaiheisiin alkusuunnittelusta toteutukseen  

• harjaantua musisointi- ja esiintymistaidoissa  

• syventyä omaan osuuteen konsertin valmisteluissa  

• konsertin harjoittelun ja toteutuksen eri tekijöiden havainnointi  

• oman musiikillisen ja taiteellisen ilmaisun kehittäminen  



• ryhmässä toimimisen taitojen kehittäminen  
  

Keskeiset sisällöt  
 

• konsertin suunnittelu ja ohjelmiston harjoittelu  

• konsertin toteutus  

• konsertin koko prosessin yhteinen arviointi  

• konsertin tekniikan ja varustelun kokoaminen ja purkaminen  
  

  

  
Kurssi muodostuu konsertin suunnittelusta, harjoittelusta ja toteutuksesta  

  
Arviointi:  
Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty).  
Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoitteluun ja esityksiin.  
Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.   
 

 
 
Arjen suomea 1, 2 op (S213) 

Arjen suomea 2, 2 op (S214) 

Arjen suomea 3, 2 op (S215) 

 

Tavoitteet  

Opintojakson tavoitteena on 

- vahvistaa peruskielitaitoa 

- oppia arjen vuorovaikutus- ja asiointitilanteissa tarvittavaa suomea  

- tasolla A2 oppia ymmärtämään ja tuottamaan arjessa tarvittavia tekstejä. 

Keskeiset sisällöt: 

- suomen kielen ominaispiirteisiin tutustuminen 

- suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen 

- arkielämän puhetilanteiden harjoittelu 

- kielitaidon eri osa-alueiden vahvistaminen: kuullun ja luetun ymmärtämisen sekä 

kirjoittamisen harjoittelu, sanavaraston kasvattaminen ja kielen rakenteiden hallinnan 

vahvistaminen 

Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa: 

- vuorovaikutusosaaminen, globaali- ja kulttuuriosaaminen 

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty). 

 

Opintojakson vapaa kuvaus:  



Opintojaksolla kehitetään erityisesti arjessa tarvittavaa suomen kielen taitoa ja tutustutaan 

suomalaiseen kulttuuriin. Tavoitteet riippuvat opiskelijan kielitaidon lähtötasosta. Opintojakso on 

tarkoitettu opiskelijoille, joiden kielitaito ei opintojen alussa riitä suomenkielisen opetuksen 

seuraamiseen, vuorovaikutustilanteista selviytymiseen suomen kielellä tai suomenkielisten tekstien 

ymmärtämiseen. 

 
 
Sujuvasti suomeksi, 2 op (S216) 
 
Tavoitteet  

Opintojaksojen tavoitteena on 

- vahvistaa peruskielitaitoa 

- harjoitella oppituntien keskustelu- ja kuullun ymmärtämistilanteita 

- oppia tekstinymmärtämistä helpottavia lukustrategioita 

- oppia tunnistamaan suomenkielisten tekstien tekstilajipiirteitä ja harjoitella erilaisten 

tekstien tuottamista 

Keskeiset sisällöt: 

- opiskeluun liittyvien vuorovaikutustilanteiden harjoittelu 

- kielitaidon eri osa-alueiden vahvistaminen: kuullun ja luetun ymmärtämisen sekä 

kirjoittamisen harjoittelu, sanavaraston kasvattaminen ja kielen rakenteiden hallinnan 

vahvistaminen 

Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa: 

- vuorovaikutusosaaminen, globaali- ja kulttuuriosaaminen 

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty). 

 
Opintojakson vapaa kuvaus:  

Opintojakso on tarkoitettu niille pre-dp-vuoden opiskelijoille, joiden suomen kielen taito vastaa 

opintokokonaisuuden alussa eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) taitotasoja A1.2–A2.2. Jakson 

tavoitteena on, että opiskelija kehittää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoaan niin, että voi 

jatkaa suomen opiskelua IB-ohjelman Finnish B:n opinnoissa. 

 
 
 
Lukupiiri, 2 op (ÄI19) 
 

Tavoitteet  

Opintojakson tavoitteena on 

● rohkaista opiskelijoita lukemaan ja tulkitsemaan kirjallisuutta  



● löytää ja tutkia itselle sopivia tapoja lukea ja keinoja lisätä lukemista   

● kehittää elämyksellistä ja analyyttista lukutapaa. 

  

Sisällöt  

● sovittujen kirjojen lukeminen ja niiden käsitteleminen suullisesti ryhmän kanssa sekä 

analysoiden ja tulkiten että elämyksellisillä työtavoilla 

● luettujen kirjojen esittely alustusten kautta tai kirjoittamalla 

● luettavien teosten valinta yhdessä neuvottelutaitoja hyödyntäen  

● koko lukiolle suunnatun kirjallisen tapahtuman järjestelyihin osallistuminen  

● pääkaupunkiseudun kulttuuritarjontaan tutustuminen: esimerkiksi 

kirjallisuustapahtumassa, kirjamessuilla tai luettuun kirjaan liittyvässä teatteriesityksessä 

vierailu 

  

Laaja-alainen osaaminen opintojaksossa: 

● hyvinvointiosaaminen  

● vuorovaikutusosaaminen  

● luova osaaminen  

● yhteiskunnallinen osaaminen 

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty). 

Opintojakson vapaa kuvaus:  

Lukupiirin tavoitteena on korostaa elämyksellistä lukemista ja tukea siten muiden lukion äidinkielen 

ja kirjallisuuden kurssien kirjallisuudenopetusta. Opiskelija harjoittelee tiedon rakentamista 

esimerkiksi keskustelemalla kirjojen tulkintamahdollisuuksista. Opintojaksoon kuuluu 

työelämäyhteistyö, esimerkiksi tutustuminen kirjallisuusalan tapahtumiin ja toimijoihin. Lukupiiri 

kestää yhden lukuvuoden ajan ja kokoontuu erikseen sovittuina aikoina, keskimäärin kerran 

periodissa. 

 


