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3.2 Opiskeluympäristö ja -menetelmät 

 

 Opiskeluympäristö ja -menetelmät  -luvun kolmanneksi viimeisen kap-

paleen viimeistä virkettä on muokattu.  

 

4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä 

 

 Saamelaisia koskevan tekstin viimeisestä kappaleesta on korjattu kirjoi-

tusvirhe (poistettu ylimääräinen ja-sana).  

 

5.3.2 Ruotsin  kieli ja kirjallisuus oppimäärä 

 

 Kurssien yksi (MO1) ja kuusi (MO6) kurssinimiä on tarkistettu.  

 

5.3.4 Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärä  

 

Kurssin kolme Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (AIR3) keskeisten si-

sältöjen kolmas kohta on jaettu kahdeksi eri kohdaksi.  

 

5.3.7 Ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä 

 

  Kurssin kuusi (SV26) nimeä on tarkistettu.  

 

5.4.1.1 Ruotsi, A-oppimäärä 

 

 Ruotsin kielen A-oppimäärän valtakunnallisten syventävien kurssien 

yhteisessä kappaleessa kauttaviiva on korvattu tai-sanalla kohdassa 

…kirjallinen tai suullinen… 

 

5.4.1.2 Ruotsi, B1-oppimäärä 

 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän kurssin neljä kuvauksessa on korjattu kie-

lellistä ilmaisua.  

 

5.4.2.3 Suomi, B3-oppimäärä 

 

  Kurssin viisi (FINB35) nimeä on tarkistettu.  
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5.5 Vieraat kielet  Oppimäärien nimiin on lisätty pilkku kielen nimen jälkeen ennen oppi-

määrän laajuusmerkintää luvuissa 5.5.1, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8, 5.5.9, 5.5.10 

ja 5.5.11. 

 

Vieraat kielet luvun taitotasojen taulukkoon on lisätty Aasian ja Afrikan 

kielten perään taulukon ensimmäiseen sarakkeeseen oppimäärän laajuus 

B3. 

 

Vieraat kielet -luvun oppimäärän vaihtamista koskevan taulukon ingres-

sitekstiin on lisätty, ettei taulukko koske latinan kieltä.  

 

5.5.3 Vieraat kielet, B1-oppimäärä 

 

B1-oppimäärän kurssin neljä kuvauksessa on korjattu kielellistä ilmai-

sua. 

 

5.12 Psykologia  Psykologian kurssin yksi Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1) kes-

keisissä sisällöissä on erotettu toisen sisältöryhmän (Sosiaalisten ja kult-

tuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan) viimeinen kohta erilli-

seksi kohdaksi.  

 

Psykologian kurssin kaksi Kehittyvä ihminen (PS2) keskeisten sisältöjen 

järjestystä on muutettu.  

 

5.15.2 Ortodoksinen uskonto  

 

Ortodoksisen uskonnon kurssin kuusi Ortodoksisuus ja uskonnot medi-

assa (UO6) sisältöihin on lisätty kolmannen kohdan jälkeen uusi kohta 

”ortodoksisen kirkon mediamaailma”.   

 

5.15.4 Islam  Kurssin kaksi Maailmanlaajuinen islam (UI2) keskeisten sisältöjen en-

simmäisessä kohdassa on korjattu sunnalaisuuden-sana oikeaan muo-

toon.  

 

5.20 Kuvataide  Luvun ensimmäisestä kappaleesta on poistettu kolmas virke.  

 

5.23 Lukiodiplomit Lukiodiplomit-luvun kurssien koodeja on tarkennettu.  

 

6.3 Oppiaineen oppimäärän arviointi  

 

Luvun kolmannen kappaleen kolmannella rivillä on korjattu kirjoitusvir-

he, jonka jälkeen kohta kuuluu… suorittamaan matematiikan…. 

 

Liitteet 3–5 Asiakirjaan on lisätty ohjekirjeet liitteiden 3–5 alkuun. 

 

  


