
Kahden tutkinnon lukio-opinnot – Oppimateriaalit 2022-2023 
 
Seuraavassa luettelossa on materiaalin nimi ja kustantajan nimi. Materiaalien tekijöiden nimet 
yms. materiaaleja yksilöivät lisätiedot ovat kustantajien omilla nettisivuilla. 
 
Abit – vanhan opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaiset kurssit 
 
ÄI5 Teksti ja konteksti 

• LOPS 2016: Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, oppikirja (Otava) 
• LOPS 2016: Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 5 (Otava) 

 
ÄI9 Lukutaitojen syventäminen 

• LOPS2016: Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, oppikirja (Otava) 
• LOPS2016: Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 9 (Otava) 

 
 
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys 

• LOPS2016: Tekijä Lyhyt matematiikka (Sanoma pro) 
 
MAB6 Talousmatematiikka 

• LOPS2016: Tekijä Lyhyt matematiikka (Sanoma pro) 
 
 
RUB5 Opiskelu ja työelämää ruotsiksi 

• LOPS2016: Fokus 5 (Otava) 
 
 
ESEDU1 – uuden opetussuunnitelman (LOPS 2021) mukaiset moduulit 
 
ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2op) ja 
ÄI3 Vuorovaikutus (1op) 
ÄI4 Kirjallisuus 1 (2 op) 
ÄI6 Kirjoittaminen 1 (1 op) 

• moduulikohtainen digilisenssi, kustantaja: Studeo 
 
MAY1 Luvut ja yhtälöt (2 op)  

• Unioni MAY1-lisenssi (Sanoma pro) 
• tai lisenssipaketti, jossa tämä on yhdistetty Moodi-lisenssiin 

 
MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt (2 op) 

• Moodi MAB-lisenssi (Sanoma pro) 
 
 
ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op) ja 
ENA2 Englanti globaalina kielenä (3 op) 

• New Insights 1 – 2 (Otava) 



 
ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op 

• New Insights 3 (Otava) 
 
 
RUB1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op) ja 
RUB2 Ruotsin kieli arjessani (3 op) 

• Gilla 1- 2 (Edita) 
 
YH1 Suomalainen yhteiskunta (2 op) 

• Kanta 1 YH1 Suomalainen yhteiskunta (Edita) 
 
 
ESEDU2 – uuden opetussuunnitelman (LOPS 2021) mukaiset moduulit 
 
ÄI4 Kirjallisuus 1 (2 op) 
ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (2 op) 

• Särmä digikirja (Suomen kieli ja kirjallisuus) 
• Särmä 4 digitehtävät 
• Särmä 5 digitehtävät 

 
 
MAB3 Geometria (2op) ja 
MAB4 Matemaattisia malleja (2op) 
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (2 op) 

• Moodi MAB-lisenssi (Sanoma pro) 
 
 
ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op) 

• New Insights 4 (Otava) 
 
ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op) 

• New Insights 5 (Otava) 
 
ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op) 

• New Insights 6 (Otava) 
 
 
RUB13 Kulttuuri ja mediat (2 op)ja 
RUB14 Ympäristömme (2 op) 
RUB15 Opiskelu ja työelämä (2 op), tästä opiskellaan 1 op lv. 2022 - 2023 

• Fokus 3 ja 4 ja 5 (Otava) 
 
YH2 Taloustieto (2op) 

• Kanta 2 YH2 Taloustieto (Edita) 


