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Verkkokurssien kurssikuvaukset     
   
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN   
    
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi (pakollinen, 4 osp)    
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä (pakollinen, 4 osp)    
    
Verkkokurssilla harjoitellaan muun muassa    

• työelämässä tarvittavien tekstien kirjoittamista (esim. sähköpostiviestintää, asiakirjojen 
laatimista ja raportointia)     
• omaan alaan liittyvän aiheen suullista esittelyä    
• muistiinpanojen tekemistä, lähteiden käyttöä ja tekijänoikeustaitoja.    

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

• harjoitellaan työelämän kokous- ja neuvottelutaitoja    
• tuotetaan tilannepuhe, harjoitellaan perehdyttämistä, pohditaan viestinnän merkitystä 
työilmapiirin kannalta ja suunnitellaan oma mainos    
• tutustutaan ammattilehtiin, tarkastellaan mainoksia ja luetaan myös kaunokirjallisia 
tekstejä.    

    
Suomi toisena kielenä -opiskelijoilta tämä kurssi vaatii itsenäiseen verkko-opiskeluun riittävää 
kielitaitoa.    
    
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä (valinnainen, 3 osp), 
MONIMUOTO    
    
Tämä kurssi sopii niille opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka haluavat opiskella lisää 
suomea. Kurssi sopii myös niille opiskelijoille, jotka eivät opiskele pakollista vierasta kieltä ja 
haluavat opiskella suomea sen sijasta.     
    
Kurssilla harjoitellaan    

• suomen kielen rakenteiden hallintaa    
• suomen kielen käyttöä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa    
• puhuttujen, kirjoitettujen ja audiovisuaalisten tekstien ymmärtämistä.    

   
Tarjolla on myös lähiopetusta, joten tämä kurssi sopii erityisesti niille opiskelijoille, joiden 
kielitaito ei riitä itsenäiseen verkko-opiskeluun.    
    
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi (valinnainen, 1 osp)    
    
Tämä verkkokurssi on tarkoitettu niille suomea äidinkielenä puhuville opiskelijoille, jotka eivät 
opiskele pakollista toista kotimaista kieltä (1 osp).     
    
Kurssi suoritetaan tekemällä osa äidinkielen valinnaisesta verkkokurssista (3 osp).     
    
 
 
 



2 (6) 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

info@luksia.fi 

www.luksia.fi 

Toivonkatu 4 

08100 Lohja 

vaihde  019 369 61 

faksi  019 369 6540 
 

Y
 0

20
31

67
-9

 

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä (valinnainen, 1 osp)    
    
Tämä verkkokurssi on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät opiskele pakollista toista 
kotimaista kieltä (1 osp) ja joiden äidinkieli ei ole suomi.     
    
Kurssilla harjoitellaan oman alan sanastoa. Kurssilla mietitään myös oman alan 
vuorovaikutustilanteita.     
   
Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp (pakollinen)    
    
Tällä verkkokurssilla harjoitellaan ruotsin kielellä:    
    

• itsestä ja omasta työstä kertomista    
• oman alan ammatti- ja työturvallisuussanastoa    
• vuorovaikutustilanteissa toimimista    

    
Verkkokurssi suoritetaan itsenäisesti verkossa. Kurssin lopuksi sovitaan opettajan kanssa kokeesta 
ja tapaamisesta.    
    
Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 3 osp (valinnainen)    
    
Tällä verkkokurssilla harjoitellaan ruotsin kielellä:    
    

• Työhön liittyvien lyhyiden tekstien kirjoittamista    
• Arkipäivän vuorovaikutustilanteista selviytymistä    
• Ruotsinkielisten tietolähteiden hyödyntämistä    

    
Verkkokurssi suoritetaan itsenäisesti verkossa. Kurssin lopuksi sovitaan opettajan kanssa kokeesta 
ja tapaamisesta.    
   
Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp (pakollinen)    

• kielen rakenteiden kertaus    
• oman alan sanasto    
• kirjalliset ja suulliset vuorovaikutustilanteet    
• kulttuuritietous    

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

• omasta työstä kertominen    
• kielen rakenteiden syventäminen    
• työelämän viestintä    
• isompien tekstikokonaisuuksien ymmärtäminen    
• puheen ja tekstin tuottaminen    

   
Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp (englantia jatko-opintoihin)    

• erilaiset urapolut    
• opiskelu AMK:ssa    
• kansainväliset opinnot    
• sosiaaliset taidot    
• Sisältää myös suullisia harjoituksia sekä kielioppia.    
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Taide ja luova ilmaisu (pakollinen, 1 osp)    
    
Tällä verkkokurssilla    

• mietit, mitä tarkoitetaan taiteella ja kulttuurilla ja pohdit taiteen yhteyttä hyvinvointiin    
• toteutat omaa luovuuttasi itse valitsemallasi työskentelytavalla    
• harjoittelet luovaa kirjoittamista ja hyödynnät kuvitteellisia tekstejä.    

    
Taide ja luova ilmaisu (valinnainen, 3 osp)    
    
Tällä verkkokurssilla    

• havainnoit ja keräät tietoa kulttuuriympäristöstä ja sen ilmiöistä    
• suunnittelet ja kokeilet teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamista luovan ilmaisun 
keinoin.    

    
Luovan tuotoksen lajin voit itse päättää. Voit esimerkiksi maalata, valokuvata, tehdä käsitöitä tai 
musiikkia, kirjoittaa runoja – mielikuvitus ja oma mielenkiinto määrittelevät tekemisen rajat.     
    
Lisäksi kurssilla on tarkoitus tutustua itselle hieman vieraampiin luovan ilmaisun keinoihin ja pitää 
kurssin suorittamisen ajan oppimispäiväkirjaa.     
    
Toteutustapa on käytännössä hyvin vapaa. Kurssialueella on ideoita, joita voit käyttää, mutta aina 
voi kehittää myös itselleen sopivan tavan toimia.    
   
Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp (pakollinen)    
   
Opiskelija tutustuu ja tekee tehtäviä seuraaviin osa-alueisiin:      

•  omien tavoitteiden asettaminen, tutustuminen oppilaitoksen verkkopalveluihin    
• yleisimpien toimisto-ohjelmien peruskäyttö (tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, 
taulukkolaskenta, käyttöjärjestelmä)    
• tietoturvallisuus ja tekijänoikeudet    
• kansalaistaidot verkossa    

      
Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 3 osp (valinnainen)    
   
Opiskelija tutustuu annettuihin lähteisiin ja tekee niiden pohjalta tehtäviä:    

• tiedon haku, tulkinta ja tuottaminen omaan alaan liittyen    
• työnhakuun perehtyminen    
• oman ammatillisen osaamisen esittely, mahdollisesti videoimalla tai kokoamalla 
portfolio    

   
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN   
     
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp (pakollinen)    
   
Opiskelija tekee annettujen materiaalien pohjalta tehtäviä seuraavissa osa-alueissa:      

• fysiikan keskeiset ilmiöt ja käsitteet, kuten liike, sähkö, lämpö ja säteily    
• kemian keskeiset ilmiöt ja käsitteet, kuten alkuaineet, yhdisteet, kemikaalit, ja vaarallisten 
kemikaalien käyttöturvallisuus    
• oman osaamisen arviointi    
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Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 3 osp (valinnainen)     
   
Opiskelija tekee laskennallisia, pohdinnallisia, tutkimuksellisia ja tiedonhaullisia tehtäviä yleisistä 
fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä, kuten:    

• liike, voima, sähkö, lämpö ja aaltoliike   
• ainemäärät, konsentraatiot      
• oman osaamisen arviointi    

    
Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp (pakollinen)    
   
Opiskelija tekee annettujen materiaalien pohjalta tehtäviä ja kokeen seuraavissa osa-alueissa:    

• peruslaskutoimitukset    
• ongelmanratkaisu    
• geometria    
• talousmatematiikka ja tilastot    

    
Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 3 osp (valinnainen)     
   
Opiskelija syventää osaamistaan pakollisen kurssin pohjalta esimerkiksi paneutumalla syvemmälle 
yhtälöihin, todennäköisyyslaskentaan, tilastoihin ja talousmatematiikkaan. Suoritus tapahtuu 
tekemällä laskutehtäviä ja osoittamalla osaamisensa kokeella.    
   
YHTEISKUNTA- JA TYÖELÄMÄOSAAMINEN   
   
Työelämässä toimiminen 2 osp (pakollinen)   
   
Tällä verkkokurssilla tutustutaan keskeiseen työlainsäädäntöön ja oman alan 
työmarkkinatilanteeseen.   

• Kartoitetaan oman alan työmarkkinatilanne ja alan osaamistarpeet   
• Käydään läpi keskeinen työlainsäädäntö   
• Selvitetään sosiaalisen median ja verkostoitumisen merkitystä työnhaussa   

  
Työelämässä toimiminen 3 osp (valinnainen)   
   
Tällä verkkokurssilla syvennetään työelämätaitoja.   

• Selvitetään, miten tasa-arvo toteutuu työelämässä ja miten omalla toiminnalla voi 
vaikuttaa tasa-arvon toteutumiseen työyhteisössä   
• Tutkitaan työhyvinvointia ja sen yhteyttä työssäjaksamiseen   
• Selvitetään miten eri tavoin työelämässä voi palkita työntekijöitä ja miten palkitseminen 
vaikuttaa työmotivaatioon   
• Vahvistetaan itsetuntemusta “tekemisen kehäni” -tehtävällä   
• Laaditaan ammatillisen kehittymisen suunnitelma   
• Tutustutaan oman alan kansainväliseen työmarkkinatilanteeseen  
• Tehdään videohakemus   

   
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 1 osp (pakollinen)   
   

• Opiskelija oppii lisää siitä, miten yhteiskunnassa toimitaan. Opiskelija tutustuu erilaisiin 
tapoihin osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa.  Lisäksi opiskelija oppii hakemaan tietoa 
useista eri lähteistä sekä soveltamaan hankkimaansa tietoa.     
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• Kurssin aikana opiskelija tutustuu mm. tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteeseen, 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, oman talouden hallintaan sekä hyvinvointivaltion 
periaatteisiin.    
• Kurssi suoritetaan tekemällä kirjallisia oppimistehtäviä ja/tai esitelmä. Osaaminen 
osoitetaan oppimistehtävissä tekemällä tiedonhakua sekä soveltamalla tietoa.    

    
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 3 osp (valinnainen)   
   

• Opiskelija syventää osaamistaan siitä, miten yhteiskunnassa toimitaan ja vaikutetaan. 
Kurssin aikana opiskelija arvioi oman alansa merkitystä yhteiskunnassa. Kurssilla tutustutaan 
myös kansantalouden peruskäsitteisiin.    
• Kurssi suoritetaan tekemällä kirjallisia oppimistehtäviä. Kurssin lopuksi opiskelija arvioi 
omaa oppimistaan ja osaamistaan oppimispäiväkirjalla. Osaaminen osoitetaan teemojen 
monipuolisella käsittelyllä sekä vastausten riittävillä perusteluilla.    

   
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp (pakollinen)   
   

• Verkkokurssin tavoitteena on antaa tietoa yrittämisestä sekä yrittäjämäisestä 
toiminnasta. Kurssin tavoitteena on antaa perusvalmiuksia yritystoiminnan ideointiin.   
• Kurssilla tutustutaan peruskäsitteisiin kuten yritysidea ja kohderyhmä, yrityksen 
kannattavuuden arvioiminen ja laskeminen sekä yrityksen erilaiset rahoitusmallit.   
• Kurssi suoritetaan tekemällä oppimistehtäviä verkossa. Osaaminen osoitetaan tehtävien 
huolellisella tekemisellä ja verkkokurssin pienimuotoisilla testeillä.   

   
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 3 osp (valinnainen)   
   

• Kurssin aikana opiskelija kehittää valmiuksia yritystoiminnan käynnistämiseen. Kurssin 
lähtökohtana on opiskelijan markkinointi- ja myyntitaitojen kehittäminen.    
• Kurssin aikana opiskelija ideoi omaa tuotetta tai palvelua, pohtii kilpailutilannetta sekä 
tuotteen ja palvelun markkinointistrategiaa (myös digitaalinen markkinointi).   
• Kurssin aikana opiskelija selvittää oman alan luvanvaraisuutta.   
• Kurssi suoritetaan tekemällä monipuolisia oppimistehtäviä verkossa. Osaaminen 
osoitetaan tehtävien huolellisella tekemisellä ja visualisoinnilla sekä ohjeiden mukaisella 
markkinointisuunnitelmalla.   

   
Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp   
   
Tällä verkkokurssilla   

• Etsit tietoa kestävän kehityksen peruskäsitteistä   
• Mietit omia arkipäivän valintojasi kestävän kehityksen näkökulmasta   
• Ymmärrät kiertotalouden periaatteet ja osaat määritellä tuotteen elinkaaren   
• Pohdit oman ammattialasi toimintatapoja kestävän kehityksen ja eettisten periaatteiden 
näkökulmista   
 

Kestävän kehityksen edistäminen 3 osp (valinnainen)   
   
Tällä verkkokurssilla    

• Perehdyt kestävän kehityksen eri ulottuvuuksiin (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja 
taloudellinen) omalla alallasi ja arkipäivän työssäsi   
• Tehtävissä tutustut erilaisiin kestävän kehityksen liiketoimintamalleihin ja yrityksiin   
• Esittelet yhden oman alan yrityksen kestävän kehityksen näkökulmasta   
• Tutustut Finnwatchin toimintaan  
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Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp (pakollinen)   
  
Opiskelija liikkuu kurssilla omatoimisesti ja raportoi liikkumisensa liikuntapäiväkirjaan eri 
menetelmiä käyttäen. Kirjallisessa osiossa opiskelija pohtii keinoja oman terveytensä ja 
hyvinvointinsa edistämiseksi ottaen huomioon mm. ravitsemuksen, liikunnan, päihteettömyyden, 
mielen hyvinvoinnin, seksuaaliterveyden ja unen.   
   
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 3 osp (valinnainen)   
  
Opiskelija liikkuu omatoimisesti ja kirjaa liikkumisensa liikuntapäiväkirjaan eri menetelmiä 
käyttäen. Kirjallisessa osiossa opiskelija pohtii omaa työkykyisyyttään ja työssäjaksamistaan 
ottaen huomioon fyysisen ja psyykkisen kuormituksen. Kurssi painottuu selkeästi liikuntaan.    
   

 

 

 
  
 
 

 


