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Valinnaiset yhteisten tutkinnon osien (9 osp) osa-alueet ja laajuudet  
 

Kaikkien alojen opiskelijoille tarjolla olevat monimuoto-opetuksena (lähiopetus+itsenäinen 

työskentely) järjestettävät kurssit on merkitty tähdellä (*). Ks. ilmoittautumistiedot alla olevasta 

taulukosta. Muut opinnot ovat tarjolla verkko-opintoina.  

 
 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen    
• Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi, valinnainen (3 osp)    
• Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, valinnainen 

(3 osp)   
• Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, valinnainen, 

kielen rakenteita ja työelämän vuorovaikutusta (3 osp)*   
• Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, valinnainen, 

ammattisanasto ja alan vuorovaikutustilanteet (1 osp)    
• Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) korvaaminen, kun äidinkieli on muu 

kuin kuin suomi tai ruotsi, eikä ruotsia ole opiskeltu peruskoulussa.    
• Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, valinnainen 

(3 osp)    
• Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, valinnainen (3 osp)    
• Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, valinnainen, valmennus 

kansainväliseen työelämään (3 osp)*     
• Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, valinnainen, amk-

valmennus (3 osp)    
• Toiminta digitaalisessa ympäristössä, valinnainen (3 osp)    
• Taide ja luova ilmaisu, valinnainen (3 osp)    

    
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen     

• Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnainen (3 osp)    
• Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnainen, amk-valmennus 

(3 osp)    
• Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, valinnainen (3 osp)    

    
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen    

• Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnainen 3 osp     
• Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnainen, vapaaehtoisena 

toimiminen ja kansainvälisen toiminnan tutorointi 3 osp*    
• Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnainen, 

opiskelijakuntatoiminta 3 osp*    
• Ota yhteyttä oman kampuksen opiskelijakuntatoiminnasta vastaavaan 

opettajaan. linkki     
• Työelämässä toimiminen, valinnainen (3 osp)    
• Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, valinnainen, valmennusta yrittäjyyteen 

(3 osp)    
• Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnainen (3–9 osp)*,    
o Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnainen 3 osp*    

▪ Kurssin voi valita joko monimuoto-opetuksena tai 
verkkokurssina.    
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o Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnainen, hyvinvointia liikkuen 
3 osp*    
o Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnainen, liikuntatutortoiminta 

3 osp    
• Kysy lisää liikunnan opettajaltasi.    

• Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen (3 osp)    
• Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen, Luksian kestävän kehityksen 

työryhmätoiminta 3 osp   
 

 


