
Ammattilukion oppiaineiden
1. pakollinen opintojakso



Ammattilukiossa

● opiskellaan kahtena päivänä viikossa 
● lukuvuosi koostuu viidestä periodista
● periodin aikana opiskellaan yleensä kolmea oppiainetta kaksi kertaa viikossa 

7 viikon ajan 
● yhden oppitunnin pituus on 80 minuuttia
● periodin aikana suoritettavia opintoja eri oppiaineissa kutsutaan 

opintojaksoiksi
● opetusta on vähemmän kuin päivälukiossa.

Diaesityksessä esitellään ammattilukion joidenkin oppiaineiden 1. pakollisen 
opintojakson sisältöjä.





S201 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (S2)

Opintojakson aikana:

● tutustut lukion tekstitaitoihin ja eri tekstilajeihin

● luet kaunokirjallisen teoksen tai tietokirjan ja teet siitä tehtävän

● tutustut aineistokirjoittamiseen ja teet pari laajempaa kirjoitustehtävää 

● opiskelet kielen- ja tekstinhuoltoa

● teet runsaasti tehtäviä kotona ja koulussa 

● arvioit omaa oppimistasi.



ENA01 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen + 
ENA02 Englanti globaalina kielenä (A-englanti)

Englannin ensimmäisen pakollisen opintojakson aikana opiskellaan:

● Vähintään neljä tekstikappaletta ja niiden sanastoa + niihin liittyviä tehtäviä
● Harjoitellaan kielioppia: sanaluokat, yleisaikamuodot sekä niiden kestomuodot 

(preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti), futuuri, konditionaali, mennyt 
konditionaali sekä ehtolauseet + epäsäännölliset verbit (n. 160 kpl)

● Kirjoitetaan pidempiä tekstejä englanniksi
● Tehdään kuuntelu- ja luetunymmärtämistehtäviä
● Tehdään paljon suullisia tehtäviä sekä pareittain että ryhmissä
● Harjoitellaan oppimaan oppimisen taitoja
● Työstetään omaa kieliprofiilia



MAY01 Luvut ja yhtälöt (matematiikka)

● MAY1-opintojakson sisältö on paljolti peruskoulun 
matematiikan kertausta.

● Joka tunti käsitellään 2 oppikirjan kappaletta.
● Opintojakson aikana pitää tehdä vähintään 80 

tehtävää.
● Jos haluaa menestyä, pitää olla valmis tekemään 

töitä. 
● Tukiopintoja on tarjolla, mikäli niihin on tarve.
● Opintojaksolla on mahdollista edetä nopeassa 

tahdissa, jos intoa riittää. kuva: https://kodotus.blogspot.com/



TE01 Terveys voimavarana (terveystieto)

Opintojakson aikana:

● kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, harjoitellaan esseen kirjoittamista, 
opiskellaan ryhmissä, luetaan itsenäisesti kirjan kappaleita ja 
osallistutaan kurssikokeeseen.

● syvennetään osaamista seuraavista aiheista:
○ terveyteen vaikuttavat tekijät, terveysosaaminen, terveyden edistäminen, 

terveyskäyttäytymisen mallit ja teoriat, uskomushoidot ja medikalisaatio
○ liikunta, ravitsemus, uni, mielen hyvinvointi sekä seksuaaliterveys.



YH01 Suomalainen yhteiskunta  (yhteiskuntaoppi)
Opintojakso pe reh dyt tää val ti ol li siin ja yh teis kun nal li siin jär jes tel miin ja                 niis 
sä vai kut ta mi seen. Opintojakson pai no pis tee nä on suo ma lai nen yh teis kun ta.      Kes 
kei siä näkö kul mia ovat demo kra tia, yh teis kun nan pe rus ra ken tei den ke hi tys,   val ta ja 
vai kut ta mi nen ak tii vis ta ja osal lis tu vaa kan sa lai suut ta ko ros ta en. 

Opintojaksolla työskennellään aiheittain sekä pienryhmissä että itsenäisesti. 
Opintojakson aikana harjoitellaan esseevastauksen tekemistä ja kirjoitetaan yksi 
essee. Tämän lisäksi on koe. Arvosanan saaminen edellyttää molempien hyväksyttyä 
suorittamista sekä aktiivista osallistumista oppitunneille. Opintojaksolla tehdään myös 
itse- ja vertaisarviointi.


