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Onnistumisia uudistusten 
lukuvuonna

L ukion uuden opetussuunnitelman mukaiset mate-
riaalimme on tehty palvelemaan opiskelijoita 
ja opettajia. Kaikkien materiaaliemme pohjana 

on  innostava ja monipuolinen pedagoginen sisältö. 
Laaduk kailla oppimateriaaleillamme autamme osal-
tamme opiskelijoita saavuttamaan tavoitteensa par-
haalla mahdollisella tavalla.

Kampus-palvelu ja eritasoiset tehtävät niin  painettuina 
kuin digitaalisina mahdollistavat yksilölliset oppi misen 
polut ja auttavat eriyttämään opetusta. Oppimateriaa-
limme mukautuvat helposti jokaisen omaan opetus- ja 
opiskelutyyliin.

Olemme saaneet positiivista palautetta digitaalisen 
Kampus-palvelun toimintavarmuuteen ja lisenssien 
jaon helppouteen liittyen. Uusien oppimateriaalien 
käyttöönoton aikana Kampukseen on voinut luottaa. 
Sivulla 4 tekijämme antavat vinkkejä siihen, miten 
digisisältöjen käytöllä voi säästää aikaa itse ope-
tustyöhön.

Tulevaisuuden taitoja tukevissa oppimate-
riaaleissamme yhdistyvät digitaalisen ja pai-
netun materiaalin parhaat puolet. Opiskelijat 
menestyvät digitaalisissa ylioppilaskokeissa 
paremmin, kun harjoitukset tukevat niissä 
 onnistumista alusta asti. Painetun ja digitaali-
sen oppimateriaalin yhdistämisen  hyödyistä 
meille kertoi viimeistä lukiovuottaan opis-
keleva Emilia, jonka haastattelun voit lukea 
sivulta 52.

Olemme apunasi, kun mietit uuden 
 oppimateriaalin hankintaa. Kiitelty lisenssi-
mallimme on hiottu entistä  toimivammaksi, 
ja nyt voit entistä joustavammin valita 
omaan opetustyyliisi sopivimmat ma-
teriaalit. Lisäksi opastamme ja tuemme 
 uusien oppimateriaalien käyttöönotossa.

Onnistu omalla tyylilläsi myös ensi 
lukuvuonna!

Ari Heiskanen
myyntipäällikkö
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D igitaalinen Kampus on työkalu, joka auttaa ope-
tuksen suunnittelussa, tuntityöskentelyssä ja op-
pimisen seuraamisessa.

Tampereella Kalevan lukiossa äidinkieltä ja kirjallisuutta 
opettava, Loisto-sarjan tekijöihin kuuluva Terhi Lintunen 
on ihastunut Kampuksen räätälöitävyyteen.

– Kampuksessa pääsee valitsemaan itse, mitä element-
tejä opetuksessa haluaa käyttää, ja tuomaan omia sisäl-
töjä mukaan. Kampus on helppokäyttöinen, kun sitä het-
ken silmäilee ja leikittelee sen ominaisuuksilla. Se on kovin 
intuitiivinen alusta, Lintunen summaa.

KAMPUKSEN KÄYTTÄJIEN TOIVEET SUUNNITTELUN 
KESKIÖSSÄ
Vaikka Lintunen on tyytyväinen palveluun, hänellä on 
ideoita Kampuksen kehittämiseen.

– Äidinkielen opettajana toivon, että pääsisin Kampuk-
sessa kommentoimaan opiskelijan kirjoittamaa tekstiä 
nykyistä helpommin. Ryhmätehtäviäkin olisi hyvä olla. 
Opiskelijoiden puolesta toivon, että käyttöönoton sähkö-
postivarmistus olisi nykyistä toimivampi, Lintunen ker-
too.

Kampuksen asiakaskokemuksen kehittämisen parissa 
työskentelevä Digital Design Lead Veli-Pekka Laitinen 
kertoo, että kommentointimahdollisuuteen on tulossa Lin-
tusen toivomia parannuksia.

– Katsomme tuotesuunnittelussa aina ensin käyttäjien 
tarpeita. Heijastamme niitä oppimateriaalien sisältötar-
peisiin ja teknisiin tekijöihin. Kampuksen on mukaudutta-
va opettajan työhön, Laitinen sanoo.

Kampuksen suunnittelufilosofia muodostuu neljästä 
päätavoitteesta: käyttäjän tarpeeseen mukautumisesta, 

Kysyimme käyttökokemuksia Kampusta käyttäviltä sarjojemme 
tekijöiltä. Kiitosta saivat Kampuksen helppokäyttöisyys, 

räätälöitävyys ja toimintavarmuus.

Digisisällöt säästävät 
opettajan aikaa
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helppokäyttöisyydestä, motivoinnista sekä Kampuksen 
ja painetun oppimateriaalin sulavasta yhteistoiminnasta.

– Pyrimme pitämään palvelun helppokäyttöisenä ja sel-
keänä. Haluamme tehdä opiskelijoiden oppimisesta inspi-
roivaa ja mielekästä hyvin muotoillun ja monipuolisen si-
sällön avulla, Laitinen kertoo.

PALAUTE KANNATTAA AINA KERTOA
Kampus on suunniteltu alusta alkaen käyttäjien ehdoilla. 
Sitä kehitetään jatkuvasti palautteen pohjalta.

– Aloimme saada palautetta, että opiskelijoiden oh-
jaaminen tarkalleen oikeaan kohtaan materiaalissa on 
haastavaa. Kehitimme tähän ratkaisuksi mahdollisuuden 
linkittää suoraan tehtävään, mikä helpottaa oikean sisäl-
lön löytämistä, Laitinen kertoo.

Palautetta on antanut myös Espoossa Kaitaan lukiossa 
englantia ja ruotsia opettava Anna-Maija Mäkinen, joka 
on myös yksi B1-ruotsin Effekt-sarjan tekijöistä.

– Palvelu toimii hyvin, mutta visuaaliseen puoleen toivoi-
sin lisää värien käyttöä. Lisäksi toivon, että Ohjaamoon sai-
si näkyviin palautetun tehtävän kellonajan, Mäkinen listaa.

Muuten hän on ollut Kampukseen tyytyväinen. Opetus-
materiaalien lisäksi Mäkinen kiittelee Kompassi-kokeita 
ja niiden toimintavarmuutta, tehtävien antamisen help-
poutta ja arviointityökalu Ohjaamoa.

– Ohjaamo on yksinkertaisesti sanottuna todella hyvä. 
Minun lisäkseni myös opiskelijat pitävät uudesta, hyvin 
toimivasta tehtävänannot-työkalusta, Mäkinen sanoo.

DIGI HELPOTTAA OPETTAJIEN JA OPISKELIJOIDEN 
TYÖSKENTELYÄ
Sekä Mäkinen että Terhi Lintunen ymmärtävät, että digi-
taalisuuden lisääminen opetuksen voi epäilyttää joitakin 
kollegoita edelleen.

– Digiä kannattaa vain kokeilla rohkeasti. Kampuksessa 
voi luoda testiryhmän, jossa palvelua voi tutkia rauhassa. 
Kampusta oppii käyttämään nopeasti, Lintunen kannus-
taa.

– Digi ei ole paha juttu, vaan nopeuttaa ja helpottaa 
monella tapaa omaa ja nuorten työtä. Kun moni asia on 
muokattavissa, opettaminenkin sujuu entistä helpommin, 
Mäkinen kertoo.

– Kun digin on kerran ottanut käyttöön, tuskin haluaa 
enää palata entiseen. Niin paljon se helpottaa, Lintunen 
toteaa.

Katso videolta historian ja  
yhteiskuntaopin opettajan Suvi Randénin  

Kampus-käyttökokemuksia:
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Löydä sinulle sopivin  
tapa opettaa

Tutustu Sanoma Pron paketteihin ja valitse  
omaan opetukseesi sopivin ratkaisu.

3

PAINETUT
KIRJAT

• Painetut kirjat yksittäin
   *joko täydentävät  digi-
     materiaalia tai kattavat 
     koko sisällön

Digipakettien hinnat 
löydät viereiseltä 

sivulta 7!

1

SARJAKOHTAINEN 
DIGIPAKETTI

• Lisenssi (lukuvuosi, 12 kk)
• Sisältää kaikkien moduulien 
     koko lukioajan aineistot 
     opiskelijalle ja opettajalle

Käyttäjäetuna 
opettajan 

digiaineisto!

+

YHDISTELMÄ-
PAKETTI

2

• Lisenssi (lukuvuosi, 12 kk)
• Sisältää kaikkien moduulien 
     koko lukioajan aineistot 
     opiskelijalle ja opettajalle
• Ensimmäisen tai toisen 
     vuoden kirjat

Käyttäjäetuna 
opettajan 

digiaineisto!

+

+

yhdistelmäpakettien hinnat 
löydät seuraavalta 

aukeamalta sivulta 8!

painettujen kirjojen 
hinnat löydät luettelon 

lopusta alkaen sivulta 56!



Äidinkieli ja 
kirjallisuus

Loisto Loisto-lisenssi, oppilaitos 
(LOPS21)

6430038963307 46,00 Loisto Käsikirja -digikirja
Loisto 1–8 -digitehtäviä
Loisto 1–8 Suomi toisena kielenä 
-digitehtäviä

Englanti A Elements Elements-lisenssi, 
oppilaitos (LOPS21)

6430038963321 45,00 Elements Basics -digikirja
Elements 1–6 -digikirjat

Englanti A On Track On Track -lisenssi, 
oppilaitos (LOPS21)

6430038963345 48,73 On Track 1–8 -digikirjat

Ruotsi B1 Effekt Effekt-lisenssi, oppilaitos 
(LOPS21)

6430038963369 38,50 Effekt 1–6 -digikirjat

Ruotsi B1 Precis Precis-lisenssi, oppilaitos 
(LOPS21)

6430038963383 42,36 Precis 1–7 -digikirjat

Saksa B3 Plan D Plan D -lisenssi, 
oppilaitos (LOPS21)

6430038963406 35,45 Plan D 1–8 -digikirjat

Ranska B3 Escalier Escalier-lisenssi, 
oppilaitos (LOPS21)

6430038963420 35,45 Escalier 1–4 -digikirjat

Espanja B3 Mi mundo Mi mundo -lisenssi, 
oppilaitos (LOPS21)

6430038963444 35,45 Mi mundo 1–8 -digikirjat

Yhteinen 
matematiikka

Unioni Unioni MAY1 
-oppilaitosdigikirja 
(LOPS21) 48 kk

9789526364568 12,00 Unioni MAY1 -digikirja (LOPS21)

Pitkä 
matematiikka

Moodi Moodi MAA -lisenssi, 
oppilaitos (LOPS21)

6430038963505 46,00 Moodi Pitkä MAA2–MAA11 
-digikirjat

Lyhyt 
matematiikka

Binomi Binomi-lisenssi, 
oppilaitos (LOPS21)

6430038963468 32,50 Binomi  
MAB2–MAB8 -digikirjat

Lyhyt 
matematiikka

Moodi Moodi MAB -lisenssi, 
oppilaitos (LOPS21)

6430038963482 32,50 Moodi Lyhyt MAB2–MAB8 
-digikirjat

Fysiikka Fysiikka Fysiikka-lisenssi, 
oppilaitos (LOPS21)

6430038963529 23,36 Fysiikka FY1–FY8 -digikirjat

Kemia Sidos Sidos-lisenssi, oppilaitos 
(LOPS21)

6430038963543 20,18 Sidos KE1–KE6 -digikirjat

Biologia Iiris Iiris-lisenssi, oppilaitos 
(LOPS21)

6430038963567 25,36 Iiris 1–6 -digikirjat

Biologia Bios Bios-lisenssi, oppilaitos 
(LOPS21)

6430038963581 25,36 Bios 1–6 -digikirjat

Maantiede Geos Geos-lisenssi, oppilaitos 
(LOPS21)

6430038963604 18,18 Geos 1–4 -digikirjat

Terveystieto Terve Terve-lisenssi, oppilaitos 
(LOPS21)

6430038963727 16,50 Terve 1–3 -digikirjat

Filosofia Argumentti Argumentti-lisenssi, 
oppilaitos (LOPS21)

6430038963628 18,18 Argumentti 1–4 -digikirjat

Psykologia Mieli Mieli-lisenssi, oppilaitos 
(LOPS21)

6430038963642 18,18 Mieli 1–5 -digikirjat

Uskonto Verso Verso-lisenssi, oppilaitos 
(LOPS21)

6430038963703 19,18 Verso 1–4 -digikirjat

Historia Areena Areena-lisenssi, 
oppilaitos (LOPS21)

6430038963666 21,36 Areena 1–4 -digikirjat

Yhteiskunta- 
oppi

Uutishuone Uutishuone-lisenssi, 
oppilaitos (LOPS21)

6430038963680 20,27 Uutishuone 1–4 -digikirjat

Historia ja 
yhteiskuntaoppi

Areena ja 
Uutishuone

Areena ja Uutishuone 
1 - 3 -lisenssi, oppilaitos 
(LOPS21)

6430038964403 29,45 Areena ja Uutishuone 1–3 digikirjat
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Oppiaine Sarja Tuotenimi GTIN Veroton 
hinta / 
opiskelija

Pakettiin kuuluvat 
digitaaliset sisällöt 
opiskelijalle

SARJAKOHTAISTEN DIGIPAKETTIEN HINNAT JA SISÄLTÖ

1

DIGIPAKETIT
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YHDISTELMÄPAKETTIEN HINNAT JA SISÄLTÖ

• Lisenssi (lukuvuosi, 12 kk)
• Sisältää kaikkien moduulien  koko lukioajan aineistot opiskelijalle ja opettajalle
• Ensimmäisen tai toisen vuoden kirjat

Äidinkieli ja 
kirjallisuus

Loisto Loisto-lisenssi ja käsikirja 
(LOPS21)

6430038963291 60,64 Loisto Käsikirja 
-digikirja
Loisto 1–8 
-digitehtäviä
Loisto 1–8 Suomi 
toisena kielenä 
-digitehtäviä

Loisto Käsikirja

Äidinkieli ja 
kirjallisuus

Loisto Loisto-lisenssi ja  
1. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038963284 82,64 Loisto Käsikirja 
-digikirja
Loisto 1–8 -digi   
tehtäviä
Loisto 1–8 Suomi 
toisena kielenä 
-digitehtäviä

Loisto Käsikirja 
Loisto 1 Tehtäviä
Loisto 2 Tehtäviä
Loisto 3 Tehtäviä
Loisto 4 Tehtäviä
Loisto 7 Tehtäviä

Äidinkieli ja 
kirjallisuus

Loisto Loisto-lisenssi ja  
2. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038964274 64,27 Loisto Käsikirja 
-digikirja
Loisto 1–8 
-digitehtäviä
Loisto 1–8 Suomi 
toisena kielenä 
-digitehtäviä

Loisto 5 Tehtäviä
Loisto 6 Tehtäviä
Loisto 8 Tehtäviä

Englanti A Elements Elements-lisenssi ja  
1. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038963314 67,27 Elements Basics 
-digikirja
Elements 1–6 
-digikirjat

Elements 1 - 2
Elements 3

Englanti A Elements Elements-lisenssi ja  
2. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038964281 67,27 Elements Basics 
-digikirjat
Elements 1–6 
-digikirjat

Elements 4 
Elements 5
Elements 6

Ruotsi B1 Effekt Effekt-lisenssi ja  
1. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038963352 62,09 Effekt 1–5 
-digikirjat

Effekt 1 - 2 
Effekt 3

Ruotsi B1 Effekt Effekt-lisenssi ja  
2. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038964298 62,09 Effekt 1–5 
-digikirjat

Effekt 4 
Effekt 5

Oppiaine Sarja Tuotenimi GTIN Veroton 
hinta / 
opiskelija

Pakettiin 
kuuluvat 
digitaaliset 
sisällöt 
opiskelijalle

Pakettiin 
kuuluvat 
painetut kirjat
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YHDISTELMÄPAKETIT

Käyttäjäetuna 
opettajan 

digiaineisto!++



Pitkä 
matematiikka

Moodi Moodi MAA -lisenssi ja  
1. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038963499 78,73 Moodi Pitkä 
MAA2–MAA11 
-digikirjat

Moodi Pitkä MAA2
Moodi Pitkä MAA3 
Moodi Pitkä MAA4 
Moodi Pitkä 
MAA11

Pitkä 
matematiikka

Moodi Moodi MAA -lisenssi ja  
2. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038964304 78,73 Moodi Pitkä 
MAA2–MAA11 
-digikirjat

Moodi Pitkä MAA5
Moodi Pitkä MAA6 
Moodi Pitkä MAA7 
Moodi Pitkä MAA8 
Moodi Pitkä MAA9

Lyhyt 
matematiikka

Binomi Binomi-lisenssi ja  
1. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038963451 47,73 Binomi MAB2–
MAB8 -digikirjat

Binomi MAB2
Binomi MAB3

Lyhyt 
matematiikka

Binomi Binomi-lisenssi ja  
2. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038964311 47,73 Binomi MAB2–
MAB8 -digikirjat

Binomi MAB4
Binomi MAB5 
Binomi MAB6 
Binomi MAB7

Lyhyt 
matematiikka

Moodi Moodi MAB -lisenssi ja  
1. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038963475 47,73 Moodi Lyhyt 
MAB2–MAB8 
-digikirjat

Moodi Lyhyt 
MAB2
Moodi Lyhyt 
MAB3

Lyhyt 
matematiikka

Moodi Moodi MAB -lisenssi ja  
2. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038964328 47,73 Moodi Lyhyt 
MAB2–MAB8 
-digikirjat

Moodi Lyhyt 
MAB4
Moodi Lyhyt 
MAB5 
Moodi Lyhyt 
MAB6 
Moodi Lyhyt 
MAB7

Fysiikka Fysiikka Fysiikka-lisenssi ja  
1. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038963512 56,91 Fysiikka FY1–FY7 
-digikirjat

Fysiikka FY1
Fysiikka FY2 
Fysiikka FY3 
Fysiikka FY4

Fysiikka Fysiikka Fysiikka-lisenssi ja  
2. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038964366 56,91 Fysiikka FY1–FY7 
-digikirjat

Fysiikka FY5
Fysiikka FY6 
Fysiikka FY7

Kemia Sidos Sidos-lisenssi ja  
1. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038963536 41,45 Sidos KE1–KE6 
-digikirjat

Sidos KE1
Sidos KE2 
Sidos KE3

Kemia Sidos Sidos-lisenssi ja  
2. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038964373 41,45 Sidos KE1–KE6 
-digikirjat

Sidos KE4
Sidos KE5

Biologia Iiris Iiris-lisenssi ja  
1. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038963550 62,09 Iiris 1–6 
-digikirjat

Iiris 1
Iiris 2 - 3

Biologia Iiris Iiris-lisenssi ja  
2. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038964335 70,36 Iiris 1–6 
-digikirjat

Iiris 4
Iiris 5 
Iiris 6

Biologia Bios Bios-lisenssi ja  
1. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038963574 62,09 Bios 1–6 
-digikirjat

Bios 1
Bios 2 
Bios 3

Biologia Bios Bios-lisenssi ja  
2. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038964342 70,36 Bios 1–6 
-digikirjat

Bios 4
Bios 5 
Bios 6

Maantiede Geos Geos-lisenssi ja  
1. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038963598 36,27 Geos 1–4 
-digikirjat

Geos 1

Maantiede Geos Geos-lisenssi ja  
2. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038964359 50,73 Geos 1–4 
-digikirjat

Geos 2
Geos 3 
Geos 4

Terveystieto Terve Terve-lisenssi ja  
1. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038963710 36,27 Terve 1–3 
-digikirjat

Terve 1

Terveystieto Terve Terve-lisenssi ja  
2. vuoden kirjat (LOPS21)

6430038964380 36,27 Terve 1–3 
-digikirjat

Terve 2
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Oppiaine Sarja Tuotenimi GTIN Veroton 
hinta / 
opiskelija

Pakettiin 
kuuluvat 
digitaaliset 
sisällöt 
opiskelijalle

Pakettiin 
kuuluvat 
painetut kirjat
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ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

LOISTO  Marja Hakalin • Elias Heikkonen • Jenni Hurme 
• Anna Kalliokoski • Valtteri Kela • Laura Kollin • Lari 
Kotilainen • Terhi Lintunen • Tanja Luostarinen • Noora 
Mattila • Juha-Matti Tammela • Kati Timonen • Annukka 
Bösinger • Eija Lehvikko • Satu Mattila • Stiina Rantatalo
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LOISTO PANOSTAA VAHVAN LUKU-JA  
KIRJOITUSTAIDON SEKÄ LAAJAN 
VUOROVAIKUTUSOSAAMISEN HARJOITTELUUN
Loisto on uuden opetussuunnitelman mukainen lukion 
äidinkielen ja kirjallisuuden sarja, joka auttaa opiskeli-
jaa löytämään opittavien taitojen merkityksen omassa 
elämässään sekä valmistautumaan ylioppilaskokeeseen. 
Sarja ohjaa nuoria kasvamaan empaattisiksi ja vastuulli-
siksi tulevaisuuden osaajiksi.

Sarjaan kuuluvat koko lukion teorian sisältävä Käsikirja 
ja moduulikohtaiset tehtävät sekä painetussa että digitaa-
lisessa muodossa. Jokaiseen moduuliin sisältyvät myös 
S2-digitehtävät, jotka on muokattu S1-digitehtävien pohjal-
ta S2-opiskelijan tarpeisiin sopiviksi.

Loiston digitaalisten materiaalien lähtökohtana ovat 
looginen rakenne ja helppokäyttöisyys. Digitaalisia mate-
riaaleja käytetään Kampus-palvelun kautta. Kampuksen 
parhaisiin ominaisuuksiin kuuluvat oppitunnin kulkua 
jäsentävä tehtäväkeskus, itsetarkistuvat tehtävät sekä 
avointen tehtävien mallivastaukset, joiden avulla opiskeli-
ja saa nopean palautteen vastauksistaan. 

Jokainen  
saa loistaa!

Opettajalle
• Digikirja ja -tehtävät 
• Opettajan digiaineisto
• Kompassi-digikokeet
• Abitti-kokeet

Opiskelijalle
• Loisto Käsikirja (painettu  
    tai digi)
• Loisto Tehtäviä (painettu  
    tai digi)
• S2-digitehtävätsanomapro.fi/lukion-loisto

Vahvuudet 
• Tarkoituksenmukaiset tekstit ja monipuoliset        
      tehtävät innostavat loistamaan luku- ja  
      kirjoitustaidossa. 
• Vuorovaikutusosaaminen on sarjan keskiössä:  
      Loisto opettaa kuulemaan ja tulemaan  
      kuulluksi.
• Loisto takaa työkalut jatkuvan arvioinnin ja  
      itsearvioinnin tueksi.
• Käsikirjan ohjeet ja tutoriaalivideot valmistavat  
      tehokkaasti ylioppilaskokeeseen.
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S 2-opiskelijoiden määrä on kasvanut tasaisesti 
lukioissa. Suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen 
suorittaneiden määrä on kolminkertaistunut kym-

menessä vuodessa.
– On hienoa, että S2-opiskelijoita on entistä enem-

män lukioissa. Heidän opettamisensa on hedelmällistä, 
mutta ryhmät ovat hyvin heterogeenisiä opiskelijoiden 
eri taustojen ja tasojen vuoksi, kertoo viestinnän lehtori 
Satu Mattila Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Hä-
nellä on pitkä kokemus S2-opiskelijoiden opettamisesta 
myös lukiossa.

– Ryhmissäni on paljon opiskelijoita, jotka ovat synty-
neet Suomessa ja joiden kielitaito on karttunut pienestä 
pitäen. Samassa ryhmässä on myös heitä, jotka ovat tu-

Loiston joustava S2-materiaali 
saa jokaisen loistamaan
Äidinkielen ja kirjallisuuden Loisto-sarjaan on räätälöity lukion uuden 
opetussuunnitelman mukainen S2-materiaali, joka huomioi eritasoiset 
opiskelijat yksilöinä.

tustuneet suomen kieleen vasta muutaman vuoden ajan, 
jatkaa äidinkielen opettaja Stiina Rantatalo Vuosaaren 
lukiosta.

Rantatalolla ja Mattilalla on laaja kokemus suomen 
kielen opettamisesta S2-ryhmille, joissa opiskelijat tar-
vitsevat tukea erityisesti sanaston, kieliopin ja lukemi-
sen kanssa. Molemmat opettajat kuuluvat Loisto-sarjan 
S2-materiaalien tekijöihin.

JOKAINEN SAA LOISTAA OMALLA TAVALLAAN
Uuteen opintosuunnitelmaan räätälöity selkeä Loisto 
S2-materiaali huomioi eritasoiset opiskelijat ja on mo-
neen opetustyyliin soveltuva materiaali.

– S2-ryhmien opetuksessa on kiinnitettävä huomiota 
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tehtävien yksilöllistämiseen, jotta opiskelija voi harjoi-
tella kieltä omalta tasoltaan käsin. Tämä on huomioitu 
Loiston S2-materiaalin suunnittelussa alusta alkaen, 
Rantatalo sanoo.

Loiston S2-tehtävät on suunniteltu S1-materiaalien 
pohjalta, mutta niissä voi keskittyä tarkemmin sanastoi-
hin, käsiteselityksiin ja kielen rakenteisiin. Loisto kannus-
taa opiskelijaa kartuttamaan ja hyödyntämään sanava-
rastoaan erilaisten tekstilajien avulla. Tehtävät hiovat 
myös opiskelustrategiaa.

Loiston S2-materiaalit antavat opettajalle valinnanva-
raa toteuttaa omaa opetustaan haluamallaan tavalla ja 
eri ryhmien tarpeet huomioiden. S2-digitehtävät sisälty-
vät Loiston digilisenssiin, joka mahdollistaa materiaali-
en sujuvan rinnakkaisen käytön.

– Loisto on joustava, muokattava ja monipuolinen opet-
tajalle ja opiskelijalle, Rantatalo ja Mattila tiivistävät.

SELKEÄ JA JOUSTAVA DIGIAINEISTO
Loiston S2-tehtävät ovat digitaalisia, mikä helpottaa 
opettajan työtä. Materiaalissa on runsaasti tukikeinoja 
ja lisämateriaaleja. Eri tehtävien jakaminen opiskelijoil-
le on nopeaa tehtäväkeskuksen avulla. Tehtävien kom-
mentoiminen on sujuvaa, ja Kampuksen Ohjaamosta voi 
seurata opiskelijoiden etenemistä yhdellä silmäyksellä.

Kampuksen helppokäyttöinen käännöstyökalu tuo 
monikieliselle opiskelijalle nopean avun vaikeiden teks-
tikohtien ymmärtämiseen. Käännöstyökalu helpottaa 
myös opettajan työtä, koska opiskelija voi sen avulla ai-
empaa itsenäisemmin selvittää epäselviä termejä.

SUOMEN OPISKELU SOPIVAN HAASTAVAA
Loiston S2-materiaalit eivät päästä opiskelijaa helpolla 
suomen opiskelussa.

– Päädyimme haastamaan opiskelijoita aika paljon. 
Vaihtelevilla ja eri tasoisilla harjoituksilla pyritään opet-
tamaan selkeästi uutta. Materiaalissa ei käsitellä vain 
helppoja aiheita vaan myös sellaisia, jotka ovat hyödylli-
siä opiskelijalle hänen omassa elämässään. Oppiminen 
on itsessään hauskaa, ja Loistossa se myös haastaa, 
Mattila kertoo.

Loiston S2-materiaalin jokaisessa moduulissa on teh-
täviä, jotka valmistavat ylioppilaskokeeseen. Näiden 
lisäksi on oma abitreenihenkinen osio, joka ohjaa kokee-
seen valmistautumisessa ja antaa vinkkejä kokeeseen.

– Vaikka ylioppilaskoe on haastava, Loisto valmentaa 
selviämään siitä. Opiskelijan on tiedostettava, että ky-
seessä on iso ja tärkeä koe. Kokeen arvosana vaikuttaa 
jatko-opintoihin ja siten myös muihin elämänvaiheisiin, 
Rantatalo sanoo.
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ELEMENTS  Ronan Browne • Mikael 
Davis • Sanni Hakkarainen • Hilla 
Hietanen • Tuija Kae • Maarit Luhtala  
• Kirsi Silonsaari • Liisa Teiri
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Elements-sarjassa opiskelija on keskiössä, ja sisällöissä 
on huomioitu yksilöllinen eteneminen. Opiskelija voi aset-
taa itselleen omat tavoitteet, ja eritasoiset tekstit, tehtävät 
ja rakenteiden esitystavat tukevat näiden tavoitteiden 
saavuttamista. Digitaaliset työkalut antavat tietoa osaa-
mistasosta ja kehitystarpeista.

Tekstilajien monipuoliseen kirjoon ja autenttisuuteen 
on kiinnitetty erityishuomiota. Mukana on runsaasti 
videoita, podcasteja ja muita äänisisältöjä.

Elements-sarjan digikirjat sisältävät kaikki opiskelijan 
tarvitsemat materiaalit. Digikirjojen ohella opiskelija 
voi halutessaan käyttää painettua Texts & Grammar 
-oppikirjaa, joka sisältää digikirjan tekstit, sanastot ja 
rakenteiden teorian. Elements-sarjaan sisältyy myös 
Elements Basics, jonka avulla kerrataan peruskoulun 
A-englannin oppimäärä.

All the  
Elements  
you need

Opettajalle

• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Äänitiedostot
• Kieliprofiili
• Kompassi-digikokeet
• Abitti-kokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Elements Texts &  
    Grammar (Moduulit 0–6)
• Arttu-sovellus
• Sanastot-sovellus
• Äänitiedostot 
• Kieliprofiili

sanomapro.fi/elements

Vahvuudet 
• Elements mahdollistaa yksilöllisen etenemisen  
      omien tavoitteiden mukaan.
• Sarja integroituu eri oppiaineisiin luontevasti.
• Sarjassa on kattava Grammar-osio, joka  
      huomioi opiskelijan yksilölliset tavoitteet ja  
      kehitystarpeet.
• Sarjaan kuuluu runsaasti av-materiaalia ja oma  
      podcast-sarja.
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S uomessa lukiolaisilla on hyvät englannin kielen 
taidot, kun tasoa verrataan Euroopan muihin mai-
hin. Kaikkihan nykyään osaa englantia -väite on 

kuitenkin virheellinen.
– Englanti ei ole kaikille helppoa, ja tasoerot opiskelijoi-

den kesken voivat olla huimia lukiovaiheessa. Näen työssä-
ni paljon opiskelijoita, joilla englanti on vahva, mutta tukea 
tarvitsevia on silti paljon. Opiskelija saattaa jopa hävetä 
heikkoa englannin osaamistaan, kertoo Vantaalla Lumon 
lukiossa englantia ja saksaa opettava Hilla Hietanen.

Lukion englannin Elements-sarjassa otetaan huomioon 
opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Käytännös-
sä yksilöllinen eteneminen ja opiskelu toteutuu tasoajat-

Lukiolaisilla isoja eroja englannin 
taidoissa – näin Elements huomioi 
opiskelijan oman tason

telun avulla. Jokaisessa moduulissa on kahden tasoisia 
tekstejä, tehtäviä ja kielioppia. Laajat teemasanastot har-
joituksineen taas ovat kaikille yhteisiä, samoin Boost your 
learning -osiot, jotka tukevat opiskelutaitoja.

–  Kattava ja monipuolinen aineisto on ollut Elementsin 
suunnittelun lähtökohta. Se palvelee parhaalla mahdollisel-
la tavalla opettajaakin, koska eriyttävää materiaalia ei tar-
vitse etsiä sarjan ulkopuolelta. Se on valmiiksi mukana, Hie-
tanen kertoo. Hän kuuluu Elements-sarjan tekijäryhmään.

TASOAJATTELU SELKEYTTÄÄ TAVOITTEITA
Elements-sarjan tasoajattelun voi toteuttaa kolmella ta-
valla joko opiskelijan omana polkuna, tavoitearvosana-

Lukion englannin Elements-sarja mahdollistaa opiskelijalle yksilöllisen 
opinpolun. Eritasoisten opiskelijoiden opettaminen onnistuu saman sarjan 
materiaaleilla.
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mallin kautta tai koko ryhmälle yhteisen sisällön avulla. 
Tapoja voi myös yhdistellä.

Oman polun suunnittelussa opiskelijat selvittävät it-
selleen sopivan haastavuustason. Opintojakson alus-
sa ryhmä opiskelee yhdessä ensimmäiset tekstit, jonka 
jälkeen opiskelija arvioi, kumpi hänelle sopii paremmin: 
perustaso vai sitä haastavammat sisällöt. Opiskelu jat-
kuu oman polun mukaisesti Basic level- tai Next level -si-
sällöillä. Kieliopissa oma taso selvitetään Find your level 
-tehtävillä.

–  Jos opiskelija kaipaa lisähaastetta teksteihin ja kieli-
oppiin, Next level -taso on häntä varten. Oma polku antaa 
opiskelijalle vapautta, mutta myös vastuuta, ja edellyttää 
huolellista itsearviointia, Hietanen täsmentää.

Tavoitearvosanamallissa opiskelija valitsee yhden 
polun, jonka mukaan arvosana määräytyy. Tämän voi 
toteuttaa esimerkiksi niin, että arvosanoihin 5–7 pää-
see perustason tekstien ja Basic level -kieliopin sisältöjä 
opiskelemalla. Jos opiskelija tavoittelee arvosanoja 8–10, 
hän opiskelee haastavampia tekstejä ja Next level -kie-
liopin sisältöjä. Jos taitava opiskelija haluaa tavoitella 
ylimpiä arvosanoja, opettaja voi lisäksi edellyttää Take 
the challenge -tehtävien suorittamista. Sarjan opettajan 
materiaaleista löytyy itsenäistä suoritusta varten valmiita 
tehtäväpaketteja, joita voi hyödyntää myös tavoitearvo-
sanamallissa.

Kolmas tapa toteuttaa tasoajattelua on tarjota kaikille 

opiskelijoille sama tekstisisältö ryhmän keskitason mu-
kaan. Opintojakson aikana voidaan käsitellä sekä perus-
tasoisia että tätä haastavampia tekstejä. Erityisesti ryh-
mätöissä voidaan soveltaa eri tasojen tehtäviä. Sisällöissä 
eteneminen tapahtuu kuitenkin yhdessä.

Opiskelujen alussa kannattaa käyttää Sanoma Pron Kieli-
profiilin diagnostisia tehtäviä, joilla opiskelija voi itsekin tes-
tata oman osaamistasonsa. Opintojen edetessä Test your-
self -tehtävät sopivat oppimisen kehittymisen seurantaan.

MUOKATTAVAT DIGITAALISET MATERIAALIT 
TUOVAT JOUSTOA ERIYTTÄMISEEN
Elements-sarjan digikirjat ovat muokattavia. Opettaja 
voi valita mieleisensä tehtävät, tuoda omia aineistoja ja 
jakaa opiskelijakohtaisesti eri tehtäviä. Sujuvuutta ope-
tukseen tuovat myös itsetarkistuvat tehtävät.

Digikirja on helppokäyttöinen, ja opiskelu onnistuu äly-
puhelimellakin. Digikirja sisältää valmiiksi kaikki ääni- ja 
videotiedostot. Painetun Texts & Grammar -kirjan käyttä-
jät pääsevät ääni- ja videomateriaalien pariin Arttu-so-
velluksen avulla.

–  Kuunteleminen on monelle opiskelijalle haastavaa, ja 
nyt sitä voi harjoitella aiempaa helpommin myös kotona. 
Äänitteitä voi tarvittaessa kuunnella niin monta kertaa 
kuin haluaa. Tämä auttaa merkittävästi myös ylioppilas-
kokeeseen valmistautumisessa.
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EFFEKT Martin Appel • Katja Johansson  
• Marko Kallio • Renja Kirsi • Katja Kurki  
• Anna-Maija Mäkinen • Olli-Pekka Salo



EFFEKT-SARJA MAHDOLLISTAA JOKAISEN 
OPISKELIJAN ETENEMISEN OMALLA TASOLLAAN
Innostavuus ja motivointi toimivat sarjassa oppimisen 
lähtökohtina. Monipuoliset tehtävätyypit ja toimin-
nallisuus tuovat vaihtelua opiskeluun, ja digitaalisuus 
mahdollistaa osaamisen ja kehittymisen seurannan. 
Effekt-sarjassa tehtävät on selkeästi luokiteltu vaikeusas-
teen mukaan. Eri tasoista sisältöä löytyy kattavasti, mikä 
helpottaa eriyttämistä ja tuo joustavuutta opiskeluun. 
Effekt sopii kaiken tasoisille oppijoille!

Erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja arjen kielitaitoon 
on kiinnitetty sarjassa erityistä huomiota. Tekstityyppe-
jä on tuotu mukaan monipuolisesti. Lisäksi mukana on 
runsaasti videomateriaalia.

Effekt-sarjan digikirjat sisältävät kaikki opiskelijan 
tarvitsemat materiaalit. Digikirjojen ohella opiskelija 
voi halutessaan käyttää painettua Texter & Grammatik 
-oppikirjaa, joka sisältää digikirjan tekstit, sanastot ja 
rakenteiden teorian.

Tehokkuutta 
ruotsin 
opiskeluun!

Opettajalle
• Digikirja
• Opettajan  
    digiaineisto
• Äänitiedostot
• Kieliprofiili
• Kompassi-digikokeet
• Abitti-kokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Effekt Texter och  
    Grammatik (Moduulit 1–5)
• Arttu-sovellus
• Sanastot-sovellus
• Äänitiedostot 
• Kieliprofiili

sanomapro.fi/effekt

Vahvuudet 
• Effekt innostaa ja motivoi opiskelemaan ruotsia  
      toiminnallisuuden, monipuolisten tehtävien ja  
      runsaan videomateriaalin avulla.
• Eri tasoiset tehtävät mahdollistavat etenemisen  
      omalla tasolla ja omien tavoitteiden mukaan.
• Digitaalisuus tukee omaa edistymisen ja  
      osaamisen seuraamista.
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E ffekt-sarjan tekijöihin kuuluvat Olli-Pekka Salo, 
Katja Kurki ja Anna-Maija Mäkinen kertovat, 
että yleisellä tasolla ruotsin opiskeluun suhtaudu-

taan lukiossa hyvin ja opiskelijat kokevat kielen opiske-
lun jopa kannustavaksi. Tekijöiden mukaan motivaation 
suhteen eniten työtä on lukion aloittavien kanssa.

– Osa opiskelijoista ajattelee, että he pärjäävät pelkällä 
englannilla tulevaisuudessa. Osa taas ei panosta ruotsin 
opiskeluun yläkoulun puolella, koska kaveritkaan eivät 
jaksa opiskella sitä, Mäkinen kertoo.  

”Täällähän oppii” – Sopivan 
haastava taso kannustaa 
lukiolaisia ruotsin opiskelussa

MAHDOLLISUUS UUTEEN ALKUUN 
Lukion Effekt-sarjan suunnitteluvaiheessa nousi esiin 
huoli ruotsin perusopetuksen uudesta tuntijaosta. Yh-
deksännellä luokalla ei enää välttämättä ole ruotsin 
opetusta, jolloin lukioon jatkaville opiskelijoille voi tulla 
vuoden tauko kielen opiskelussa. 

– Tällaisissa tapauksissa motivaatio ja kielitaito voivat 
laskea merkittävästi ennen lukion alkua. Siksi Effekt-sarja 
huomioi tasoerot heti lukion alussa. Vaikka opiskelija olisi 
pärjännyt yläkoulussa heikosti, lukiossa hän voi aloittaa 

Ei liian helppoa, eikä liian vaikeaa. Lukion B1-ruotsin Effekt motivoi 
opiskelemaan kieltä, koska sarjan sisällöt ja oppimateriaalit ovat 
räätälöitävissä opiskelijan omalle tasolle sopivaksi. Hyvät arvosanat 
ovat kaikkien saavutettavissa. 
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ruotsin puhtaalta pöydältä, Kurki sanoo.  
Effekt-sarja mahdollistaa jokaisen opiskelijan etenemi-

sen omalla tasollaan. Innostavuus ja motivointi toimivat 
sarjassa oppimisen lähtökohtina.  

– Ruotsin opiskelussa on tärkeää luoda mahdollisuus 
onnistumiseen kaikille. Opiskelija motivoituu, kun hän 
huomaa osaavansa kieltä. Tilanne on toinen, jos seinä tu-
lee jatkuvasti vastaan, Salo kertoo. 

Effekt-sarjan vahvuutena ovat kattavat materiaalit. Sarja 
mahdollistaa opiskelujen aloittamisen perusteista, mutta 
lahjakkaille opiskelijoille on ylöspäin eriyttävää materiaa-
lia. Kaikkiin tehtäviin on merkitty taitotasot helpottamaan 
sopivien tehtävien valintaa. 

Opiskelijan tason selvittämisessä kannattaa hyödyntää 
Kieliprofiilin alkutestejä. Kieliprofiili-tuote sisältyy automaat-
tisesti kaikkiin Sanoma Pron vieraiden kielten sarjoihin. 

ERIYTTÄVÄT MATERIAALIT VALMIINA KAIKKIIN 
TILANTEISIIN 
Digitaalisuus mahdollistaa sen, että materiaalia voi olla to-
della paljon. Koska Effekt on painetun ja digikirjan hybridi-
malli, opettaja voi räätälöidä laajasta materiaalista oman 
näköisensä kokonaisuuden opiskelijoilleen tai antaa tietyille 
opiskelijoille itsenäisiä ylös- tai alaspäin eriyttäviä tehtäviä.  

– Mietimme, miten voimme monipuolistaa ja toiminnal-
listaa oppimateriaalia. Päädyimme poimimaan parhaat 
opit opettajan työstä vuosien varrelta. Nyt ajatus opiske-
lijan kehittymisestä ja eteneminen haasteiden tunnista-

misesta soveltamiseen on johdonmukainen kokonaisuus, 
Salo kertoo. 

Oppimateriaalissa hyödynnetään runsaasti visuaalista 
kerrontaa, joka on nuorille tuttua. Esimerkiksi kielioppi on 
myös videoina. Perinteisten tehtävätyyppien lisäksi sar-
jassa on luovia toiminnallisia ja aktivoivia tehtäviä. Opet-
tajan materiaalissa on erityisen paljon tukimateriaalia. 

– Sen lisäksi, että erilaisille oppijoille löytyy motivoivaa 
materiaalia, myös erilaiset opettajat on huomioitu. Opet-
tajan aineistosta löytyy sisältöjä ja tukea sekä perinteistä 
opetustapaa suosiville että kokeilunhaluisemmille opet-
tajille, Kurki kertoo. 

SISÄLTÖJEN AIHEET SAMASTUTTAVIA 
Effektin sisältöjen aiheet ovat lähellä opiskelijoiden 
omaa elämää. Teksteissä esiintyy pääasiassa lukioi-
käisiä nuoria, joihin opiskelijoiden on helppo samastua. 
Tekstilajit ja sisällöt ovat erityylisiä aina matkabloggaa-
jan vinkeistä juhlien menuehdotuksiin. 

– Sisällöissä esiintyy oikeasti olemassa olevia aitoja ih-
misiä, kuten vloggaajia, joista opiskelija voi halutessaan 
etsiä lisätietoa netistä, Kurki kertoo. 

– Kuuntelemme opiskelijoita herkällä korvalla aiheva-
lintojen suhteen. Nykyään lukiolaisilla on kiinnostuksen 
kohteita laidasta laitaan, eikä mikään tietty aihe kiinnosta 
välttämättä kaikkia. Tämän vuoksi tekstien aihealueet kä-
sittelevät pikemminkin ilmiöitä kuin pelkästään yhtä tiet-
tyä asiaa, Mäkinen sanoo.
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ON TRACK  Louisa Daffue-Karsten •  
Mike Davies • Tuija Kae • Riitta Myller  
• Pirjo Rantanen • Petri Vuorinen

Precis on lukion B1-ruotsin sarja, joka korostaa oma-
kohtaisuutta, vuorovaikutusta ja  viestinnällisyyttä. 
Tekstien aiheet kytkeytyvät opiskelijan omaan 
elämään, ja videot elävöittävät tekstejä. Opiskelija 
tutustuu sekä suomenruotsalaisuuteen että Ruotsiin 
ja muihin Pohjoismaihin. Teemoja työstetään ryhmis-
sä ja pareittain teknologiaa ja sosiaalista mediaa 
hyödyntäen. 

Tehtävissä korostuu kommunikatiivisuus, ja opis-
kelija harjoittelee tilanteita, joihin hän voi itse joutua. 
Rakenteet opitaan tekstien yhteydessä, ja kielioppi on 
osa viestinnällisyyttä.

Precis-sarja tekee 
kielen oppimisesta 
hauskaa

On Track laajentaa 
kielitaitoa
On Track -sarja tarjoaa opiskelijoille ja opettajille 
ajantasaisia esimerkkejä englannin kielen käytöstä 
arkisissa tilanteissa. Opiskelija saa myös laajasti 
näkökulmia kulttuureihin, joissa puhutaan englantia. 
Luovuutta tuetaan innostavilla projekteilla, joiden 
avulla voi harjoitella kommunikaatiotaitoja tulevai-
suutta ja työelämää varten.

PRECIS  Martin Appel • Hanna Fagerholm •  
Katja Johansson • Olli Määttä • Sanna Pesola  
• Maiju Silén • Anne Steenbeck • Tuija Tiala

8

COURSE 8
Oral communication

At last you have the chance to use all those speaking skills you’ve been 

developing in previous courses. Course 8 gives you the opportunity  

to practise speaking in a wide variety of situations: socialising,  

informing, persuading, negotiating, presenting and debating. 

This course is not only designed to prepare you for the final exam  

and its oral part; it should also encourage you to use English  

confidently in the world outside school.

Lukion A1-englanti

Louisa Daffue-Karsten · Mike Davies · Tuija Kae · Riitta Myller · Pirjo Rantanen · Petri Vuorinen

8

ISBN 978-952-63-4440-9
K89.5

www.sanomapro.fi

Lisää potkua lukio-opintoihisi
TutorHouse tarjoaa lisävalmennusta lähi- tai online-opetuksena.
Lue lisää: www.tutorhouse.fi/tutustu

4440_9_OnTrack8_kansi.indd   1 25.10.2017   10.31

Opettajalle
• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Opettajan äänitiedostot
• Kompassi-digikokeet
• Abitti-kokeet (Moduulit 6 ja 7–8)

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja LOPS21 (Moduulit 1–3)
• Painettu kirja LOPS16 (Moduulit 4–8)
• Arttu-sovellus
• Sanastot-sovellus

sanomapro.fi/precis

Louisa Daffue-Karsten · Mike Davies · Tuija Kae · Riitta Myller · Pirjo Rantanen · Petri Vuorinen3

3

COURSE 3
Express yourself

Welcome to a world of inspiration and imagination.

Join us on a journey through a landscape of creativity.  

You will learn about the arts – music, cinema, the theatre,  

photography, painting, literature, architecture and fashion.

And along the way, you’ll also find out where inspiration  

comes from.

Lukion A1-englanti

ISBN 978-952-63-2563-7
K89.5

www.sanomapro.fiwww.sanomapro.fi
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Opettajalle
• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Opettajan äänitiedostot
• Kompassi-digikokeet
• Abitti-kokeet (Moduulit 5 ja 6–7)

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja LOPS21 (Moduulit 1–3)
• Painettu kirja LOPS16 (Moduulit 4–7)
• Arttu-sovellus
• Sanastot-sovellus

sanomapro.fi/on-track

4

COURSE 4
We are the world

The tracks in Course 4 take you on a journey through our society.

Modern-day heroes, active citizens, different religions,  

intercultural communication and human rights are some  

of the phenomena we will explore together. We will also  

look at the way media impacts on our lives, and how to read  

media messages with a critical eye.

Lukion A1-englanti

Louisa Daffue-Karsten · Mike Davies · Tuija Kae · Riitta Myller · Pirjo Rantanen · Petri Vuorinen

4

ISBN 978-952-63-3441-7
K89.5

www.sanomapro.fi

  

  
  
  

63_3441_7_On_Track4_kansi_6p.indd   163_3441_7_On_Track4_kansi_6p.indd   1 3.4.2020   7.253.4.2020   7.25

7

COURSE 7
Nature and the environment

The tracks in course 7 take you through the natural world  

in all its glory: the weather, the wildlife and the astonishing world  

of plants. We’ll also explore our relationship with the environment  

and look at ways of living sustainably.

Course 7 will give you many opportunities to revise, practice  

and further develop your English proficiency. You will also gain  

experience of the types of test demanded in the matriculation  

exam. We wish you all the best in your future!

Lukion A1-englanti

Louisa Daffue-Karsten · Mike Davies · Tuija Kae · Riitta Myller · Pirjo Rantanen · Petri Vuorinen

7

ISBN 978-952-63-4433-1
K89.5

www.sanomapro.fi

Lisää potkua lukio-opintoihisi
TutorHouse tarjoaa lisävalmennusta lähi- tai online-opetuksena.
Lue lisää: www.tutorhouse.fi/tutustu

4433_1_OnTrack7_kansi.indd   1 20.3.2017   9.31
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COURSE 6
You and your future

You are approaching the end of your journey. 

This course looks at education and what happens after you’ve left  

upper secondary school. You will explore different ways of making 

money, as well as the way the economy shapes our world. You will  

also learn about studying abroad and how to put together a personal 

statement when applying to a university outside Finland. 

This course will give you the skills you need in the near future.

Lukion A1-englanti

Louisa Daffue-Karsten · Mike Davies · Tuija Kae · Riitta Myller · Pirjo Rantanen · Petri Vuorinen

6

Lisää potkua lukio-opintoihisi
TutorHouse tarjoaa lisävalmennusta lähi- tai online-opetuksena.
Lue lisää: www.tutorhouse.fi/tutustu

ISBN 978-952-63-3524-7
K89.5

www.sanomapro.fi

3524_7_OnTrack6_kansi.indd   1 9.11.2016   12.05
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COURSE 5
You, science and technology

This part of our journey takes us through a world of secrets  

and mysteries, inventions and innovations. 

Together we will explore scientific discoveries of the past  

and some of the breakthroughs that are happening today.  

We will also cast an eye over a future scenario of driverless cars,  

trips to Mars, designer babies and artificial meat. Along the way,  

you will improve your knowledge of scientific English and  

technological terminology.

Lukion A1-englanti

Louisa Daffue-Karsten · Mike Davies · Tuija Kae · Riitta Myller · Pirjo Rantanen · Petri Vuorinen

5

ISBN 978-952-63-3538-4
K89.5

www.sanomapro.fi
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Louisa Daffue-Karsten · Mike Davies · Tuija Kae · Riitta Myller · Pirjo Rantanen · Petri Vuorinen

1
1

COURSE 1
You and your world

These tracks will lead you safely to your final destination:  

a mastery of the English language. A wide variety  

of activities will guide you through reading, writing,  

speaking and listening. There is also a vocabulary app 

to help you build a personal vocabulary bank.

So, hit the tracks and enjoy the ride into the ever-changing  

world that is the English language!

Lukion A1-englanti

ISBN 978-952-63-0387-1
K89.5

www.sanomapro.fi

  

  
  
  

63_0387_1_OnTrack1_kansi_6p.indd   1 16/04/2019   14.12

2

COURSE 2
Personal well-being

Your adventure with the English language continues.

The next part of your journey will take you deeper  

into the world of English. In this course the focus is on  

your physical and psychological well-being, and how  

you spend your free time: the games you play, music,  

sport, travelling, and the relationships you build with  

the people around you.

Lukion A1-englanti

Louisa Daffue-Karsten · Mike Davies · Tuija Kae · Riitta Myller · Pirjo Rantanen · Petri Vuorinen

2

www.sanomapro.fi
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2
APPEL | JOHANSSON | MÄÄTTÄ | PESOLA |  
SILÉN | STEENBECK | TIALA  

2
LUKION B1-RUOTSI   

2
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APPEL  |  FAGERHOLM  |  JOHANSSON  |  MÄÄTTÄ  | 
PESOLA  |  SILÉN  |  STEENBECK  |  TIALA  1

1
LUKION B1-RUOTSI   

1

ISBN 978-952-63-0389-5
K89.3

www.sanomapro.fi

Lisää potkua lukio-opintoihisi
TutorHouse tarjoaa lisävalmennusta lähi- tai online-opetuksena.
Lue lisää: www.tutorhouse.fi/tutustu
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LUKION B1-RUOTSI   
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APPEL  |  BULUT  |  JOHANSSON  |  JÄÄSKELÄINEN  | TIALA 

  

  
  
  

ISBN 978-952-63-4315-0
K89.3

www.sanomapro.fi

4315_0_Precis6_kansi_4p.indd   1 15.4.2019   12.15

5

5
LUKION B1-RUOTSI   
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APPEL | BULUT | JOHANSSON |  
JÄÄSKELÄINEN | MÄÄTTÄ | TIALA

ISBN 978-952-63-3588-9
K89.3

www.sanomapro.fi

Lisää potkua lukio-opintoihisi
TutorHouse tarjoaa lisävalmennusta lähi- tai online-opetuksena.
Lue lisää: www.tutorhouse.fi/tutustu
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LUKION B1-RUOTSI   
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APPEL | BULUT | JOHANSSON | JÄÄSKELÄINEN |  
MÄÄTTÄ | SILÉN | TIALA | JÄMSÉN
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APPEL  |  BULUT  |  JOHANSSON  |   
JÄÄSKELÄINEN  |  SILÉN  |  TIALA

ISBN 978-952-63-4316-7
K89.3
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APPEL | BULUT | JOHANSSON | JÄÄSKELÄINEN |  
MÄÄTTÄ | SALONEN | TIALA

Lisää potkua lukio-opintoihisi
TutorHouse tarjoaa lisävalmennusta lähi- tai online-opetuksena.
Lue lisää: www.tutorhouse.fi/tutustu
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Tutustu kielten Yo-kertaus-
digikirjoihin

Valitse opiskelijoillesi paras treenikaveri abikursseille! 

Abiturienteille suunnatun kertausmateriaalin avulla opiskelijasi saavat lisätukea  
ylioppilaskokeisiin valmistautumisessa ja itsenäiseen harjoitteluun. 

Kielten Yo-kertaus-digikirjojen avulla opiskelijat kertaavat sanastoa ja lauserakenteita sekä 
harjoittelevat tekstintuottamista digitaalisen ylioppilaskokeen mukaisilla tehtävätyypeillä. 

Luetun- ja kuullunymmärtämisen teksteissä hyödynnetään autenttista materiaalia. 
Digikirja tarjoaa myös kuva- ja videopohjaisia tehtäviä. 

• Yo-kertaus englanti -digikirja 25,70€
• Yo-kertaus ruotsi -digikirja 25,70€
• Yo-kertaus espanja -digikirja 25,40€
• Yo-kertaus saksa -digikirja 25,40€

Lue lisää: sanomapro.fi/yo-kertaus
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Mi mundo -sarjassa espanjaa harjoitellaan todellisia käyttötilanteita 
varten. Tekstien aihepiirit ovat lähellä nuorten elämää, ja kielen oppiminen 
yhdistyy omaan arkeen. Aitoa arkipäivän espanjaa opitaan muun muassa 
blogitekstien, videoblogien, pikaviestiketjujen ja soittolistojen välityksellä.

Mi mundo -sarjassa kappaleiden sisällöt on jaettu selkeisiin osioihin. 
Esimerkiksi oman kielitaidon edistymistä voi arvioida jokaisen kappaleen lo-
pussa. Samalla opiskelija oppii asettamaan itselleen konkreettisia tavoitteita. 
Kirjan lopusta löytyy kumulatiivinen kielioppi, josta on helppo kerrata kaikki 
opitut kielioppirakenteet uudella tavalla.

Jatkuva arviointi sekä oppimaan oppimisen harjoittelu korostavat 
opiskelijan aktiivista roolia omassa oppimisessaan. Mi mundo -sarjassa 
kappalekohtaisia portfoliotehtäviä voidaan hyödyntää osana jatkuvaa 
arviointia. Opiskelija ja opettaja voivat seurata opintojen edistymistä 
digikirjan Ohjaamossa.

Mi mundo -sarja on tehty 
oppijaa varten

Opettajalle
• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Opettajan äänitiedostot
• Kompassi-digikokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja LOPS21 
   (Moduulit 1–4)
• Painettu kirja LOPS16 
   (Moduulit 5–6)
• Arttu-sovellus
• Sanastot-sovellus

sanomapro.fi/mi-mundo

Vahvuudet 
• Espanjaa harjoitellaan todellisia käyttötilanteita varten, ja kielen  
     oppimista yhdistetään omaan elämään.
• Eri tekstilajeja on käytetty monipuolisesti: käytössä on muun  
     muassa blogitekstejä, videoblogeja, pikaviestiketjuja ja soittolistoja.
• Sisällöt on jaettu erillisiin osioihin ja esitetty selkeästi.

MI MUNDO  Mi mundo 1–2: Sini Heino • Heidi Järvinen •  
Katja Kemppainen • Javier Lázaro Ramos • Belén Rambla Lop 
Mi mundo 3–4: Sanna Haltia • Sini Heino • Anni Kallio •  
Katja Kemppainen • Javier Lázaro Ramos 
Mi mundo 5-6: Sanna Haltia • Sini Heino • Heidi Järvinen •  
Anni Kallio • Katja Kemppainen • Javier Lázaro Ramos 
Mi mundo 7-8: Sini Heino • Heidi Järvinen • Salli Nurminen • 
Javier Lázaro Ramos
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1&21–2

Sini Heino
Heidi Järvinen
Katja Kemppainen
Javier Lázaro Ramos
Belén Rambla Lop
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3–4

3–4

Sanna Haltia 
Sini Heino
Anni Kallio
Katja Kemppainen
Javier Lázaro Ramos

3–4
Lukion espanja

- lukion kurssit 3-4 (B3)

- lukion kurssit 1-2 (B2)

  
  
    

Sini Hakala
Heidi Järvinen
Katja Kemppainen
Belén Rambla Lop
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Sanna Haltia
Sini Heino
Heidi Järvinen
Anni Kallio
Katja Kemppainen
Javier Lázaro Ramos

LUKION B2/B3-ESPANJA

• moduulit 5-6 (B3)

• moduulit 3-4 (B2)

5–6

5–6• Kielenoppimista yhdistetään omaan elämään ja espanjaa 
harjoitellaan todellisia käyttötilanteita varten.

• Sarjassa esitellään monipuolisesti erilaisia tekstilajeja.

• Kielioppirakenteita käsitellään viestinnän ehdoilla.

5–6
LUKION B2/B3-ESPANJA

Sanoma Pro Kampus on digitaalinen palvelu,  
josta löydät kaikki sarjaan liittyvät  
digitaaliset oppimateriaalit ja tehtävät.

Arttu-sovelluksella voit helposti avata 
painettuun kirjaan liittyviä videosisältöjä, 
äänitteitä ja muuta digitaalista sisältöä 
suoraan puhelimeesi.

Sanastot-sovelluksella harjoittelet tämän 
kirjan vieraskielisiä sanoja vaivattomasti. 
Sovelluksessa on myös aakkosellinen 
hakemisto.

63_5658_7_1_9.indd   163_5658_7_1_9.indd   1 24.8.2020   14.2624.8.2020   14.26



Plan D on monipuolinen saksan sarja, jonka sisällöt on jaettu opetus-
suunnitelman perusteiden B2- ja B3-kielille määriteltyjen moduuli-
sisältöjen mukaisesti.  

Plan D -sarja tukee ajankohtaisilla sisällöillään oppimista ja rohkaisee 
tehtävissään käyttämään saksan kieltä. Sarjan tehtävät tukevat lukio-
laisen kielirepertuaarin kasvattamista ja elinikäistä kielten oppimista. 
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet kuten kulttuurinen ymmärrys ja 
yhteiskunnallinen tietous – tulevat hyvin esille sarjan sisällöissä.

Plan D innostaa  
saksan opiskeluun

Opettajalle
• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Opettajan äänitiedostot
• Kompassi-digikokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja LOPS21 
    (Moduulit 1–3)
• Painettu kirja LOPS16 
    (Moduulit 4–8)
• Arttu-sovellus
• Sanastot-sovellus sanomapro.fi/plan-d

Vahvuudet 
• Tarina on positiivinen ja koukuttava, ja keskipisteenä on  
      viestinnällisyys.
• Kielioppi on esitetty selkeästi ja tehokkaasti.
• Kulttuuritietous välittyy nuoren näkökulmasta.

KIELET
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PLAN D  Mika Haapala • Virpi Hatakka • Mikko 
Kervinen • Hanna Pyykönen • Roman Schatz • 
Manuel Ackermann • Pia Hägglund-Viljanen
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Escalier-sarjaa on uudistettu tekemällä siitä entistäkin toimivampi. Le Nou-
vel Escalier johdattaa opiskelijat hakeutumaan aitoihin, multimodaalisiin 
verkkoympäristöihin innostavien projektien kautta. Opiskelijat harjoittelevat 
laaja-alaisia tulevaisuuden taitoja - mm. tiedon tuottamista sekä sen yhtei-
söllistä jakamista. Materiaali sisältää kiinnostavia ja monipuolisia videoita 
sekä äänitteitä. Ainesta on karsittu ja keskitytty olennaiseen kirjasarjan 
selkeys säilyttäen. Kaikkea opiskelijan kielitaitoa hyödynnetään, ja eri kieliä 
vertaillaan keskenään.

Escalier johdattaa  
ranskan kieleen

Opettajalle
• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Opettajan äänitiedostot
• Kompassi-digikokeet
• Abitti-kokeet (Moduulit 1–2)

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja LOPS21 
    (Moduulit 1–3)
• Painettu kirja LOPS16 
    (Moduulit 4–8)
• Arttu-sovellus
• Sanastot-sovellus

sanomapro.fi/escalier

Vahvuudet 
• Ääntämistä harjoitellaan runsaasti ja johdonmukaisesti.
• Kulttuuri- ja maantuntemustiedot karttuvat mielenkiintoisesti ja  
      monipuolisesti.
• Kielioppi on integroitu kappaleisiin olennaiseen keskittyen ja  
      esimerkkien avulla.

ESCALIER  Jonina Altschuler • Fred Dervin • 
Markku Granath • Katja Kemppainen • Katariina 
Laine • Nabil Mokhtari • Riikka Penttilä • Suvi 
Punkkinen • Tytti Tenhunen



1. VIDEOT JA ÄÄNET KÄDEN ULOTTUVILLA
Arttu on painettujen kirjojen käyttäjille suunniteltu sovellus, 
joka avaa oppikirjoihin sisältyvät video- ja äänisisällöt suoraan 
älypuhelimeen tai tablettiin. Sovelluksesta löytyy tuhansia vi-
deoita ja äänisisältöjä, ja määrä kasvaa koko ajan.

2. SISÄLTÖJEN PARIIN ILMAN KIRJAUTUMISTA
Kaikki materiaali on käytettävissä sovelluksessa ilman kirjau-
tumista. Sovellus hyödyntää puhelimen kameraohjelmaa ja 
kuvatiedostoja, mutta käyttäjän tietosuoja on turvattu.

3. MAKSUTON KIRJAN KÄYTTÄJÄLLE
Artun käyttöön ei tarvitse erillistä lisenssiä. Saat digisisällöt 
käyttöösi skannaamalla kirjan sivun Arttu-sovelluksella.

4. SISÄLLÖT AUKI YHDELLÄ SKANNAUKSELLA
Helppokäyttöinen sovellus tunnistaa sivun kameran avulla, 
minkä jälkeen sisältö avautuu näytölle. Sovellus näyttää myös 
kirjakohtaisesti sivut, joilla sisältöjä on.

5. OPETUSSUUNNITELMAN MUKAINEN SISÄLTÖ
Kaikki Artusta löytyvät sisällöt ovat oppimateriaalin tekijöi-
den laatimia. Sisällöissä on huomioitu opetussuunnitelmassa 
asetetut tavoitteet.

6. ERIYTTÄMINEN ERI TASOILLA
Arttu auttaa myös eriyttämisessä sekä ylös- että alaspäin. Sisällön 
kuunteleminen tai katsominen avaa käsiteltävää asiaa opiskelijal-
le selkeämmin kuin pelkän tekstin lukeminen. Nopeammin ete-
nevät opiskelijat voivat puolestaan tutkia Artusta lisämateriaalia 
sillä aikaa, kun muu ryhmä perehtyy perusasioihin.

7. POSITIIVISTA AJANKÄYTTÖÄ PUHELIMELLA
Sovellus luo innostavasti sillan painetun oppimateriaalin ja 
digitaalisen sisällön välille. Arttu löytyy laitteesta, jota opis-
kelijat käyttävät muutenkin paljon vapaa-ajallaan. Oppimate-
riaali on lähettyvillä koko ajan, ja opittujen asioiden kertaami-
nen on helppoa myös kotona.

8. ARTTU ON OPETTAJAN APULAINEN
Ennen kaikkea Arttu helpottaa opettajan työtä. Opiskelijoille 
voi antaa tehtäväksi kuunnella tai katsoa käsiteltyyn aihee-
seen liittyvää lisämateriaalia ilman, että opettajan pitäisi hal-
linnoida ja jakaa sisältöjä erikseen.

9. HAUSKAA OPPIMISTA
Opettajilta saamamme palautteen mukaan opiskelijat käyttä-
vät sovellusta innokkaasti. Arttu motivoi oppimateriaalin si-
sältöjen pariin, sillä sen käyttö on hauskaa.

9 syytä ottaa  
Arttu-sovellus hyötykäyttöön
Arttu-sovellus avaa opiskelijoille uuden 
ulottuvuuden oppimisen maailmaan. 
Listasimme Artun parhaimmat puolet 
ja syyt siihen, miksi sovellus kannattaa 
pitää opetuksessa mukana.
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TUTUSTU  
MYÖS SUOSITTUUN 

JA MAKSUTTOMAAN 
SANASTOT-

SOVELLUKSEEN!
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Unioni on LOPS 2021:n uutuusmateriaali lukion matematiikan ensimmäiselle 
yhteiselle kurssille. Materiaali kertaa peruskoulun keskeisiä asioita, ja teoria, esi-
merkit ja tehtävät on laadittu sekä lyhyttä että pitkää matematiikkaa ajatellen. 
   Tehtävät on jaoteltu kolmeen osaan. Harjoittelu aloitetaan perustehtävistä, 
minkä jälkeen opiskelija voi siirtyä joko sarjaan I tai II. Sarja I on kokoelma teh-
täviä lyhyttä matematiikkaa kohti suunnattaessa ja sarja II vastaavasti pitkää 
matematiikkaa kohti suunnatessa. Lukion matematiikassa vaadittavien ohjel-
mistotaitojen harjoitteleminen alkaa perusteista. Ohjelmistotaitoja opetetaan 
esimerkkien ja tehtävien avulla aina, kun se tukee matematiikan ymmärtä-
mistä ja oppimista. Opettaja voi seurata ryhmän edistymistä Ohjaamosta. 
Digikirjassa opiskelija vastaa avoimiin tehtäviin Abitti-editorilla. Painettu kirja 
on suunniteltu käytettäväksi yhdessä digikirjan kanssa.

Unioni auttaa oppimaan ja 
kertaamaan lukion matematiikassa  
tarvittavia taitoja

Opettajalle
• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Abitti-kokeet
• Kompassi-digikokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja
• Arttu-sovellus

sanomapro.fi/unioni

Vahvuudet 
• Monipuolisista tehtävistä löytyy sopivaa tekemistä jokaiselle.
• Videoidut esimerkit tukevat itsenäistä opiskelua.
• Huolellisesti laaditut ratkaisut auttavat tarkistamaan tehtävät ja  
      oppimaan niistä.

MATEMATIIKKA

UNIONI  Jukka Harsunkorpi • Sanna 
Hassinen • Paavo Heiskanen • Katariina 
Hemmo • Anna Kairema • Miia-Maarit 
Saarelainen • Jorma Tahvanainen • 
Timo Taskinen

UUSI
48KK

LISENSSI
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Moodi Lyhyt matematiikka on uutuussarja lyhyen matematiikan opiskeluun. 
Moodi kehittää matematiikan osaamista opiskelijoiden erilaiset taustat 
huomioiden. Keskeiset asiat käsitellään tiiviisti, ja esimerkit konkretisoivat 
sisältöjä. Videoidut esimerkit tukevat itsenäistä opiskelua.

Kattavista tehtäväsarjoista löytyy jokaiselle tekemistä perustehtävistä 
erittäin vaativiin soveltaviin tehtäviin. Jokaisessa luvussa on kaksi tehtä-
väsarjaa, joissa molemmissa opitaan ydinasiat ja joista vaativammassa 
syvennetään osaamista haastavilla ja soveltavilla tehtävillä. Sarjassa käy-
dään läpi ohjelmistotaitoja aina, kun se tukee matematiikan ymmärtämistä 
ja oppimista.

Kunkin luvun Taitopuntari-tehtävä auttaa oppimisen seurannassa ja 
itsearvioinnissa. Opettaja voi seurata opetusryhmänsä edistymistä Oh-
jaamosta. Digikirjassa opiskelija vastaa avoimiin tehtäviin Abitti-editorilla. 
Opiskelija saa itsetarkistuvista tehtävistä palautteen automaattisesti.

Painettu kirja on suunniteltu käytettäväksi yhdessä digikirjan kanssa.

Moodilla matematiikkaa 
oppii moderneilla ja 
perinteisillä menetelmillä

Opettajalle
• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Abitti-kokeet
• Kompassi-digikokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja
• Arttu-sovellus

sanomapro.fi/moodi

Vahvuudet 
• Videoidut esimerkit tukevat itsenäistä opiskelua.
• Huolellisesti laaditut ratkaisut auttavat tarkistamaan tehtävät ja  
      oppimaan niistä.
• Opiskelija oppii ohjelmistotaitoja teorian, esimerkkien ja tehtävien  
      rinnalla.

MOODI LYHYT MATEMATIIKKA   
Jukka Harsunkorpi • Paavo Heiskanen  
• Mika Leikas • Miia-Maarit Saarelainen 
• Jorma Tahvanainen • Ville Viitanen

MATEMATIIKKA
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MATEMATIIKKA

MOODI PITKÄ MATEMATIIKKA   
Jukka Harsunkorpi • Paavo Heiskanen 
• Mika Leikas • Miia-Maarit Saarelainen 
• Jorma Tahvanainen • Ville Viitanen
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Moodi Pitkä matematiikka uudistaa Tekijä Pitkä 
matematiikka -sarjan. Moodi kehittää ja vahvistaa 
opiskelijan matemaattista osaamista. Teoria käsitel-
lään sarjassa täsmällisesti, ja esimerkit konkretisoi-
vat sisältöjä. Videoidut esimerkit tukevat itsenäistä 
opiskelua.

Kattavista tehtäväsarjoista löytyy jokaiselle tekemistä 
perustehtävistä erittäin vaativiin soveltaviin tehtäviin. 
Jokaisessa luvussa on kaksi tehtäväsarjaa, joissa 
molemmissa opitaan ydinasiat ja joista vaativammas-
sa syvennetään osaamista haastavilla ja soveltavilla 
tehtävillä. Käytettävissä on myös muokattava polku, 
jossa kunkin luvun tehtävistä on koottu kolmitasoinen 
tehtäväsarja.

Sarjassa käydään läpi ohjelmistotaitoja aina, kun 
se tukee matematiikan ymmärtämistä ja oppimista. 
Kunkin luvun Taitopuntari-tehtävä auttaa oppimisen 
seurannassa ja itsearvioinnissa. Opettaja voi seurata 
opetusryhmänsä edistymistä Ohjaamosta. Digikirjassa 
opiskelija vastaa avoimiin tehtäviin Abitti-editorilla. 
Painettu kirja on suunniteltu käytettäväksi yhdessä 
digikirjan kanssa.

Hyvällä 
Moodilla 
mestariksi

Opettajalle

• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Abitti-kokeet
• Kompassi-digikokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja
• Arttu-sovellus

sanomapro.fi/moodi-pitka-matematiikka

Vahvuudet 
• Videoidut esimerkit tukevat itsenäistä  
      opiskelua.
• Huolellisesti laaditut ratkaisut auttavat  
      tarkistamaan tehtävät ja oppimaan niistä.
• Opiskelija oppii ohjelmistotaitoja teorian,  
      esimerkkien ja tehtävien rinnalla.
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Matematiikan 
kiehtova maailma

M atematiikka on laskemista, mutta myös paljon muuta. Se on hyvin 
monipuolinen ja kirjava tieteenala. Matematiikalla on myös konk-
reettinen yhteys arkipäivän elämään.

Teimme videon, joka antaa perusteellisen katsauksen lukiossa opiskelta-
vaan matematiikkaan. Sen lisäksi videolla avataan laajemmin näkökulmia 
matematiikan maailman. 

Tarina alkaa aivan alusta, tuhansien vuosien takaa, ja päättyy nykypäivään. 
Uutta matematiikkaa kehitetään jatkuvasti. On todennäköistä, että tänään löy-
detyillä matematiikan tuloksilla on tulevaisuudessa tärkeä asema maailman-
laajuisten ongelmien ratkaisemisessa.

Matematiikka on laaja ja monipuolinen kokonaisuus. 
Teimme matematiikan kiehtovasta maailmasta 
kattavan videon esimerkkeineen. Video soveltuu 
opetuskäyttöön. 
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MONIPUOLISET TYÖKALUT MATEMATIIKAN OPISKELUUN 
Sanoma Prolta löytyy lukion matematiikan opiskeluun pitkän matematiikan 
Moodi-sarja sekä lyhyen matematiikan Moodi- ja Binomi-sarjat. 

Moodi on erinomainen valinta sekä lyhyeen että pitkään matematiikkaan. 
Moodissa teoria, esimerkit ja tehtävät on kirjoitettu täsmällisesti ja tiiviisti 
opiskelija huomioiden. Videoidut ja vaiheistetut esimerkit auttavat haasta-
vissa tilanteissa. Opiskelijat pääsevät oppimaan ohjelmistotaitoja luonte-
vasti matematiikan ohella esimerkkien ja tehtävien avulla. Lisäksi Moodissa 
on panostettu arvioinnin työkaluihin. 

Lyhyen matematiikan Binomissa puolestaan korostuu merkintöjen selkeys. 
Binomin digikirjasta löytyy paljon lisämateriaalia eri oppimistilanteisiin, ja 
monipuoliset appletit tukevat oppimista. Esimerkki- ja ohjelmistovideot lisää-
vät ymmärrystä ja taitoja. Binomin runsas opettajan materiaali mahdollistaa 
eriyttämisen ja erilaisten ryhmien ja opintokokonaisuuksien huomioimisen. 
Kuten muissakin matemaattisten aineiden sarjoissamme, materiaalissa on 
hyvät opiskelijalle kirjoitetut ratkaisut ja muokattavat tehtäväpolut.

Ensimmäisen moduulin opiskeluun räätälöity Unioni-oppimateriaali antaa 
räjähtävän lähdön lukion matematiikkaan.

Avataan opiskelijoille matematiikan maailmaa innostavien oppimateriaalien 
avulla!

Katso video matematiikan ihmeellisestä maailmasta: 
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Binomi-sarja uudistaa Tekijä Lyhyt matematiikka -sarjan. Binomissa teoria 
on esillä selkeästi, ja esimerkeissä on käytetty paljon havainnollistavia ja 
selittäviä elementtejä.

Runsas tehtävävalikoima eriyttää ja ohjaa tekemistä. Tehtävät on jaoteltu 
kolmeen osaan: kaikille yhteiset tehtävät, perustehtävät ja syventävät tehtä-
vät. Tehtävissä, esimerkeissä ja teoriassa hyödynnetään monipuolisesti Abi-
tista löytyviä ohjelmistoja ja ohjataan niiden käyttöön. Valmiit tehtäväpolut 
auttavat valitsemaan juuri oikean tavoitetason mukaiset tehtävät. Tehtävät ja 
esimerkit on luokiteltu käytettävissä olevien ohjelmistojen mukaan.

Muistatko? -testillä opiskelija voi varmistaa kunkin luvun lähtötietojen 
hallinnan ja Osaatko? -testillä keskeisten asioiden omaksumisen. Valmiit 
itsearviointiväittämät auttavat opiskelijaa oman oppimisen arvioinnissa. 
Painettu kirja on suunniteltu käytettäväksi yhdessä digikirjan kanssa.

Opettajalle
• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Abitti-kokeet
• Kompassi-digikokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja
• Arttu-sovellus

sanomapro.fi/binomi

Vahvuudet 
• Värit, huomautukset, videot ja GeoGebra-appletit selittävät ja  
      havainnollistavat asioita monipuolisesti.
• Esimerkeissä ja tehtävissä huomioidaan ylioppilaskokeen A- ja  
      B-osien erilaiset vaatimukset.
• Eriyttävä ja ohjaava tehtävävalikoima on jaoteltu kolmeen tasoon.

BINOMI  Sanna Hassinen•  
Katariina Hemmo • Anna Kairema 
• Timo Taskinen • Sami Alatupa

FYSIIKKAFYSIIKKA

BINOMI
 

GEOMETR IA

L U K I O N  LY H Y T  M AT E M AT I I K K A

ISBN 978-952-63-5904-5
K51

www.sanomapro.fi
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Sanoma Pro Kampus on digitaalinen palvelu,  
josta löydät kaikki sarjaan liittyvät digitaaliset  
oppimateriaalit ja tehtävät.

Arttu-sovelluksella voit helposti avata 
painettuun kirjaan liittyviä videosisältöjä, 
äänitteitä ja muuta digitaalista sisältöä 
suoraan puhelimeesi.

•  Binomissa matematiikka on esitetty selkeästi ja havain-
nollisesti. Esimerkeissä ja tehtävissä on huomioitu  
ylioppilaskokeen A- ja B-osien erilaiset vaatimukset.

•  Eriyttävä ja ohjaava tehtävistö on jaoteltu  
kolmeen tasoon.  

•  Ohjelmistojen monipuolinen hyödyntäminen  
tukee oppimista.

•  Tämän kirjan sisältö on suunniteltu käytettäväksi  
yhdessä digikirjan kanssa. Digikirja sisältää videot, Geo-
Gebra-appletit, testit, tehtäväpolut, itsearvioinnit sekä 
runsaan opettajanmateriaalin.

Binomi-sarjaan liittyvät digitaaliset palvelut:   
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ISBN 978-952-63-5907-6

www.sanomapro.fi

B
IN

O
M

I
 

Sanoma Pro Kampus on digitaalinen palvelu,  
josta löydät kaikki sarjaan liittyvät digitaaliset  
oppimateriaalit ja tehtävät.

Arttu-sovelluksella voit helposti avata 
painettuun kirjaan liittyviä videosisältöjä, 
äänitteitä ja muuta digitaalista sisältöä 
suoraan puhelimeesi.

•  Binomissa matematiikka on esitetty selkeästi ja havain-
nollisesti. Esimerkeissä ja tehtävissä on huomioitu  
ylioppilaskokeen A- ja B-osien erilaiset vaatimukset.

•  Eriyttävä ja ohjaava tehtävistö on jaoteltu  
kolmeen tasoon.  

•  Ohjelmistojen monipuolinen hyödyntäminen  
tukee oppimista.

•  Tämän kirjan sisältö on suunniteltu käytettäväksi  
yhdessä digikirjan kanssa. Digikirja sisältää videot, Geo-
Gebra-appletit, testit, tehtäväpolut, itsearvioinnit sekä 
runsaan opettajanmateriaalin.

Binomi-sarjaan liittyvät digitaaliset palvelut:   
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ISBN 978-952-63-5909-0
K51

Sanoma Pro Kampus on digitaalinen palvelu,  
josta löydät kaikki sarjaan liittyvät digitaaliset  
oppimateriaalit ja tehtävät.

Arttu-sovelluksella voit helposti avata 
painettuun kirjaan liittyviä videosisältöjä, 
äänitteitä ja muuta digitaalista sisältöä 
suoraan puhelimeesi.

•  Binomissa matematiikka on esitetty selkeästi ja havain-
nollisesti. Esimerkeissä ja tehtävissä on huomioitu  
ylioppilaskokeen A- ja B-osien erilaiset vaatimukset.

•  Eriyttävä ja ohjaava tehtävistö on jaoteltu  
kolmeen tasoon.  

•  Ohjelmistojen monipuolinen hyödyntäminen  
tukee oppimista.

•  Tämän kirjan sisältö on suunniteltu käytettäväksi  
yhdessä digikirjan kanssa. Digikirja sisältää videot, Geo-
Gebra-appletit, testit, tehtäväpolut, itsearvioinnit sekä 
runsaan opettajanmateriaalin.

Binomi-sarjaan liittyvät digitaaliset palvelut:   
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ISBN 978-952-63-5906-9
K51

www.sanomapro.fi
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Sanoma Pro Kampus on digitaalinen palvelu,  
josta löydät kaikki sarjaan liittyvät digitaaliset  
oppimateriaalit ja tehtävät.

Arttu-sovelluksella voit helposti avata 
painettuun kirjaan liittyviä videosisältöjä, 
äänitteitä ja muuta digitaalista sisältöä 
suoraan puhelimeesi.

•  Binomissa matematiikka on esitetty selkeästi ja havain-
nollisesti. Esimerkeissä ja tehtävissä on huomioitu  
ylioppilaskokeen A- ja B-osien erilaiset vaatimukset.

•  Eriyttävä ja ohjaava tehtävistö on jaoteltu  
kolmeen tasoon.  

•  Ohjelmistojen monipuolinen hyödyntäminen  
tukee oppimista.

•  Tämän kirjan sisältö on suunniteltu käytettäväksi  
yhdessä digikirjan kanssa. Digikirja sisältää videot, Geo-
Gebra-appletit, testit, tehtäväpolut, itsearvioinnit sekä 
runsaan opettajanmateriaalin.

Binomi-sarjaan liittyvät digitaaliset palvelut:   
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ISBN 978-952-63-5908-3
K51

Sanoma Pro Kampus on digitaalinen palvelu,  
josta löydät kaikki sarjaan liittyvät digitaaliset  
oppimateriaalit ja tehtävät.

Arttu-sovelluksella voit helposti avata 
painettuun kirjaan liittyviä videosisältöjä, 
äänitteitä ja muuta digitaalista sisältöä 
suoraan puhelimeesi.

•  Binomissa matematiikka on esitetty selkeästi ja havain-
nollisesti. Esimerkeissä ja tehtävissä on huomioitu  
ylioppilaskokeen A- ja B-osien erilaiset vaatimukset.

•  Eriyttävä ja ohjaava tehtävistö on jaoteltu  
kolmeen tasoon.  

•  Ohjelmistojen monipuolinen hyödyntäminen  
tukee oppimista.

•  Tämän kirjan sisältö on suunniteltu käytettäväksi  
yhdessä digikirjan kanssa. Digikirja sisältää videot, Geo-
Gebra-appletit, testit, tehtäväpolut, itsearvioinnit sekä 
runsaan opettajanmateriaalin.

Binomi-sarjaan liittyvät digitaaliset palvelut:   
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ISBN 978-952-63-5910-6
K51

Sanoma Pro Kampus on digitaalinen palvelu,  
josta löydät kaikki sarjaan liittyvät digitaaliset  
oppimateriaalit ja tehtävät.

Arttu-sovelluksella voit helposti avata 
painettuun kirjaan liittyviä videosisältöjä, 
äänitteitä ja muuta digitaalista sisältöä 
suoraan puhelimeesi.

•  Binomissa matematiikka on esitetty selkeästi ja havain-
nollisesti. Esimerkeissä ja tehtävissä on huomioitu  
ylioppilaskokeen A- ja B-osien erilaiset vaatimukset.

•  Eriyttävä ja ohjaava tehtävistö on jaoteltu  
kolmeen tasoon.  

•  Ohjelmistojen monipuolinen hyödyntäminen  
tukee oppimista.

•  Tämän kirjan sisältö on suunniteltu käytettäväksi  
yhdessä digikirjan kanssa. Digikirja sisältää videot, Geo-
Gebra-appletit, testit, tehtäväpolut, itsearvioinnit sekä 
runsaan opettajanmateriaalin.

Binomi-sarjaan liittyvät digitaaliset palvelut:   
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Binomi kannustaa oppimaan 
matematiikkaa yhdessä

ISBN 978-952-63-5902-1
K51

www.sanomapro.fi

Sanoma Pro Kampus on digitaalinen palvelu,  
josta löydät kaikki sarjaan liittyvät digitaaliset  
oppimateriaalit ja tehtävät.

Arttu-sovelluksella voit helposti avata 
painettuun kirjaan liittyviä videosisältöjä, 
äänitteitä ja muuta digitaalista sisältöä 
suoraan puhelimeesi.
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•  Binomissa matematiikka on esitetty selkeästi ja havain-
nollisesti. Esimerkeissä ja tehtävissä on huomioitu  
ylioppilaskokeen A- ja B-osien erilaiset vaatimukset.

•  Eriyttävä ja ohjaava tehtävistö on jaoteltu  
kolmeen tasoon.  

•  Ohjelmistojen monipuolinen hyödyntäminen  
tukee oppimista.

•  Tämän kirjan sisältö on suunniteltu käytettäväksi  
yhdessä digikirjan kanssa. Digikirja sisältää videot, 
GeoGebra-appletit, testit, tehtäväpolut, itsearvioinnit 
sekä runsaan opettajanmateriaalin.

Binomi-sarjaan liittyvät digitaaliset palvelut:   
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Tutustu matemaattisten ja 
luonnontieteellisten aineiden  

Yo-kertaus-digikirjoihin

Valitse opiskelijoillesi paras treenikaveri abikursseille! 

Matematiikan, fysiikan ja biologian yo-kertausmateriaalien tehtävät harjoittavat  
kirjoittamiseen, asioiden soveltamiseen ja yo-kokeessa käytettävien ohjelmistojen  

hallitsemiseen. Tehtävät sisältävät viittauksia varsinaisten kurssikirjojen esimerkkeihin ja teoriaan. 
Kaikkiin tehtäviin on myös ratkaisut. Matematiikan materiaaliin sisältyy  

ylioppilaskokeen A- ja B-osan tyyppisiä tehtäviä.

• Yo-kertaus biologia -digikirja 25,70€ 
• Yo-kertaus fysiikka -digikirja 25,70€
• Yo-kertaus Tekijä lyhyt matematiikka -digikirja 25,70€
• Yo-kertaus Tekijä pitkä matematiikka -digikirja 25,70€

Lue lisää: sanomapro.fi/yo-kertaus

YO FYSIIKKA
Heikki Lehto • Jukka Maalampi
Raimo Havukainen • Janna Leskinen

KERTAUS YO Sami Alatupa • Paavo Heiskanen • Päivi Kaakinen 
Pertti Lehtinen • Jukka Lehtonen • Mika Leikas  
Miia-Maarit Saarelainen • Jorma Tahvanainen  
Ville Viitanen

TEKIJÄ PITKÄ
MATEMATIIKKA

KERTAUS

YO
KERTAUS

Sanna Hassinen • Timo Taskinen

TEKIJÄ LYHYT
MATEMATIIKKAYO BIOLOGIA

Päivi Happonen • Mervi Holopainen 
Panu Sotkas • Marja Tihtarinen-Ulmanen 

KERTAUS
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FYSIIKKA  Jenni Andersin •  
Pentti Frondelius • Jari Latva-Teikari  
• Heikki Lehto
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Fysiikka-sarja on pitkän kehitystyön tuloksena muo-
toutunut moderni ja laadukas kokonaisuus. Sarjan 
uudistuksessa on entisestään vahvistettu kokeellisuu-
den roolia tarjoamalla aiempaa enemmän video- ja 
aineistomateriaalia kokeellisten töiden tueksi. Sarjan 
avulla opiskelija oppii ryhmätyötaitoja, kirjallisia ja 
suullisia raportointitaitoja ja kriittistä ajattelua, sekä 
hyödyntämään erilaisia ohjelmistoja.

Teoriateksti on kirjoitettu opiskelijalle ymmärrettä-
vään muotoon. Opiskelijan oppimista ja ymmärtämistä 
tukevat myös arkielämän ilmiöitä mallintavat animaatiot, 
simulaatiot ja videot.

Tehtävät on jaoteltu perus-, syventäviin, soveltaviin 
ja kokeellisiin tehtäviin. Tehtäviin liittyvät taulukot ja 
usein myös muu sähköinen materiaali on saatavilla eri 
muodoissa. Kaikkiin tehtäviin on tarjolla malliratkaisut. 
Painettu kirja on suunniteltu käytettäväksi yhdessä digi-
kirjan kanssa.

Fysiikka-
sarja antaa 
erinomaiset 
valmiudet 
tulevaisuuteen

Opettajalle

• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Abitti-kokeet
• Kompassi-digikokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja
• Arttu-sovellus

sanomapro.fi/fysiikka

Vahvuudet 
• Monipuolisista tehtävistä löytyy sopivia  
      harjoituksia erilaisille opiskelijoille ja eri  
      tarkoituksiin.
• Videot kokeellisista töistä tukevat oppimista.
• Materiaaliin liitetyt aineistot harjoittavat  
      opiskelijaa kokeelliseen työskentelyyn ja  
      ohjelmistojen käyttöön.

FYSIIKKA

FYSIIKKA
FY4

LUKION FYSI IKKA

VOIMA JA LI IKE
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SIDOS  Katja Hieta • Anni Kukko • 
Lassi Korhonen • Maija Honkela •  
Outi Kylliäinen • Akseli Mansikkamäki 
• Petri Pihko • Kirsi-Maria Vakkilainen
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KEMIA

Sidoksen avulla opiskelijat oppivat kemiaa kokeellisuuden, 
nykyaikaisten sovellusten ja arkielämän ilmiöiden siivittäminä. 
Monipuoliset animaatiot tukevat oppimista.

Sidos ohjaa harjoittelemaan erilaisia työtapoja kokeellisten 
töiden ja toiminnallisten tehtävien kautta. Samalla opiskelija 
oppii ryhmätyötaitoja, kirjallisia ja suullisia raportointitaitoja 
ja kriittistä ajattelua. Erilaisten ohjelmistojen hyödyntäminen 
on oleellinen osa harjoittelua. Harjoitustehtävät on jaoteltu 
kolmeen osioon ylioppilaskokeen luokittelun mukaisesti. 
Tehtäviin on tarjolla ratkaisut, ja kokeelliset työt on myös 
videoitu. Painettu kirja on suunniteltu käytettäväksi yhdessä 
digikirjan kanssa.

Rakennetaan 
vahvoja sidoksia 
tulevaisuuteen

Opettajalle

• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Abitti-kokeet
• Kompassi-digikokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja
• Arttu-sovellus

sanomapro.fi/sidos

Vahvuudet 
• Ilmiöitä havainnollistavat animaatiot ja videot auttavat ymmärtämään 
     opeteltavia asioita.
• Toiminnalliset tehtävät konkretisoivat sisältöjä ja tuovat vaihtelua opetukseen.



K emian Sidos-sarja ohjaa harjoittelemaan erilaisia 
työtapoja kokeellisten töiden ja toiminnallisten 
tehtävien kautta. Samalla opiskelija oppii ryhmä-

työtaitoja, kirjallisia ja suullisia raportointitaitoja ja kriit-
tistä ajattelua. 

Sidos-sarjassa kokeellisuus näkyy vahvasti niin teorias-
sa kuin tehtävissä. 

– Kokeellisuus on kemiassa äärimmäisen oleellista ja 
osa opetussuunnitelman henkeä. Kouluilla on kuitenkin 
hyvin erilaiset resurssit esimerkiksi laboratorioiden suh-
teen, ja siksi kaikki kokeelliset työt löytyvät sarjasta myös 
videoina, Kirsi-Maria Vakkilainen sanoo.

Vakkilainen on kemian ja matematiikan lehtori, joka 
opettaa Otaniemen lukiossa. Hän on myös yksi Sidos-sar-
jan tekijöistä.

Kokeellisten tehtävien lisäksi Sidos-sarjassa on pal-
jon toiminnallisia tehtäviä, jotka auttavat harjoittamaan 
luonnontieteellistä ajattelua. Esimerkiksi Sidoksen toises-
sa kirjassa on tehtävä, jossa opiskelijoiden tulee käydä 
väittely tieteestä. Tunneilla voidaan myös etsiä hakusa-
noja ja kirjoittaa niiden pohjalta esseitä.

– Sidoksessa opiskelija löytää motivaatiota opiskeluun ja 
tekee oivalluksia ennen kaikkea sen avulla, että kemia on 
tuotu lähelle opiskelijan arkielämää, Vakkilainen sanoo.

MONIPUOLISET VIDEOT JA ANIMAATIOT TUKEVAT 
OPPIMISTA
Sidoksessa erilaisten ohjelmistojen hyödyntäminen on 
oleellinen osa harjoittelua. Ohjelmistoja harjoitellaan ot-
tamalla niitä mukaan opiskeluun luontevasti ja pikkuhil-
jaa. Taitojen harjoitteluun Sidos tarjoaa kuvallisia ohjeita 
ja ohjevideoita.

– Ohjevideot on helppo katsoa Arttu-sovelluksesta, 
vaikka opiskelija käyttäisi muuten printtikirjaa. Videoiden 
lisäksi Arttu-sovelluksella saa esiin esimerkiksi tehtäviin 
tarvittavat mallinnusohjelmat, Vakkilainen kertoo.

Sidos-sarjassa on paljon animaatioita, jotka havain-
nollistavat asioita sekä auttavat niiden ymmärtämistä ja 
oivaltamista. Esimerkiksi abstrakti mikromaailma aukeaa 
opiskelijalle mallintavien animaatioiden ja simulaatioi-
den avulla.

SIDOS KEHITTÄÄ OSAAMISTA JA VALMISTAA 
YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN YKSILÖLLISESTI
Sidos-sarjassa harjoitustehtävät on jaoteltu kolmeen 

Kokeellisista töistä 
toiminnallisiin tehtäviin: kemian 
Sidos-sarja innostaa oppimaan

osioon ylioppilaskokeen luokittelun tapaan. Huolella 
laaditut malliratkaisut helpottavat opettajaa ja auttavat 
opiskelijaa kehittymään. 

 – Sidoksen rakenne tukee opiskelijan edistymistä omal-
la tasollaan. Opiskelija voi tehdä ensin helppoja tehtäviä 
ja edetä niistä haastavampiin. Vastaustekniikka ja osaa-
minen kehittyy Sidoksen avulla yksilöllisesti ja opiskelijan 
tasoisesti, Vakkilainen sanoo. 

Hyvä vastaustekniikka nousee myös kemian ylioppi-
laskirjoituksissa entistä tärkeämpään rooliin. Vakkilainen 
korostaa, että hyvää vastaustekniikkaa ei kuvasta vain 
ohjelmistotaitojen osaaminen, vaan opiskelijan tulee osa-
ta vastata oikealla tavalla myös laajoihin ja soveltaviin 
kysymyksiin.

– Yllättävän harvat opiskelijat saavat täysiä pisteitä, jos 
ylioppilaskokeissa pitää havainnoida videolta vaikkapa 
kiteen murskautumista, Vakkilainen kertoo.

Sidoksessa harjoitellaan alusta asti kokeellisen työn tai 
kemian ilmiön havaintojen kirjaamista. Lukuihin on myös 
etsitty ja linkitetty niihin sopivia ylioppilastehtäviä, jotka 
löytyvät Ylen Abitreenit-sivulta.

MALLIRATKAISUT TUKEVAT ERILAISIA 
OPETUSTYYLEJÄ JA ARVIOINTIA
Sidoksessa on painetun kirjan lopussa kaikkien tehtä-
vien vastaukset, mutta ei automaattisesti koko mallirat-
kaisua. Täydelliset malliratkaisut löytyvät digitaalises-
ta Kampuksesta, josta opettaja voi tehtäväkohtaisesti 
määritellä, haluaako hän malliratkaisun näkyvän opis-
kelijoille.

Malliratkaisut piilottamalla opettaja voi esimerkiksi an-
taa arvosanaan vaikuttavia tehtäviä suoraan oppimate-
riaalista. Käänteisen opetuksen mukaisesti opettaja voi 
halutessaan myös jättää näkyviin kaikki malliratkaisut. 
Ohjaamosta löytyvä oppimisanalytiikka kertoo opettajal-
le, miten tehtävien tekeminen on sujunut.

– Itse hyödynnän malliratkaisuja oppitunneillani tehtä-
vien tarkistuksessa. Tuntiaikaa ei käytetä kaikkiin tehtä-
viin, vaan yhdessä käydään läpi vain ne tehtävät, jotka 
eivät malliratkaisusta huolimatta aukea, Vakkilainen ker-
too.

Sidoksessa on malliratkaisujen lisäksi monipuolista 
arviointia tukevia itsetarkistuvia tehtäviä, joiden avulla 
opiskelija näkee ilman opettajan apua, miten käsiteltävä 
asia on hallussa.

Sidos on uusi sarja lukion kemian opiskeluun. Sidoksen avulla 
opiskelijat oppivat kemiaa kokeellisuuden, nykyaikaisten 
sovellusten ja arkielämän ilmiöiden siivittäminä. 

40
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BIOLOGIA

Maailma haltuun  
Geoksen avulla

sanomapro.fi/geos

Uudistuneen Geos-sarjan mielenkiintoiset tekstit ja havainnollinen kuvitus luovat 
perustan maantieteellisen ajattelun kehittymiselle. Uuden lukion opetussuun-
nitelman mukaisessa Geos-sarjassa on kiinnitetty erityistä huomiota ulkoasun 
selkeyteen: keskeisin opiskeltava asia erottuu aiempaa paremmin syventävästä 
materiaalista. Sarjan tehtävät harjoittavat monipuolisesti maantieteen tietoja ja 
taitoja ja antavat opiskelijalle hyvät valmiudet maantieteen ylioppilaskirjoituk-
siin sekä jatko-opintoihin.

Uuden opetussuunnitelman korostamat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 
toteutuvat sarjassa kattavasti ja luonnollisesti. Globaali sivistys, eettiset valinnat 
ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat Geoksen ydintä. Runsas geomedian 
hyödyntäminen erityisesti tehtävissä kehittää opiskelijoiden kriittistä moniluku-
taitoa. Opettajan aineisto tarjoaa konkreettista apua monipuoliseen arvioinnin 
toteutukseen.

Opettajalle

• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Kompassi-digikokeet
• Abitti-kokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja
• Arttu-sovellus

Vahvuudet 
• Selkeä perusteksti sekä runsas valokuva-, kuvaaja-, piirros- ja  
      kartta-aineisto tukevat oppimista ja herättävät ajatuksia.
• Tehtävien avulla harjoitellaan keskeisiä maantieteen tietoja  
      ja taitoja monipuolisesti. Itsetarkistuvat digitaaliset tehtävät  
      mahdollistavat itsenäisen harjoittelun.
• Opettajan aineisto tarjoaa tukea arviointiin ja oppituntien  
      suunnitteluun.

GEOS  Hannele Cantell • Heikki Jutila • 
Jari Kolehmainen •  Sirpa Lappalainen  
• Mari Sorvali

Yhteinen maailma

LOPS  
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Terve on kokeneiden oppikirjailijoiden laatima sarja, jonka uudistuksessa on 
kiinnitetty erityistä huomiota sisällön laajuuteen ja selkeyteen. Sisältö keskittyy 
olennaiseen, ja teksti on lukiolaiselle sopivaa. Terve-sarjan opetuskäytössä 
testatut ja hyväksi havaitut ratkaisut tukevat oppimista ja helpottavat opiskeli-
jan ja opettajan arkea: Luku alkaa ajattelua aktivoivilla kysymyksillä ja loppuu 
tiivistelmään. Informatiiviset väliotsikot ja keskeisten käsitteiden lihavoinnit 
jäsentävät kokonaisuutta. Lukuisat taulukot ja jäsennetyt listat kertovat olen-
naisimman asian tiivistetyssä muodossa.

Monipuoliset tehtävät sisältävät niin perustehtäviä kuin vaativia ja ajatte-
lun taitoja kehittäviä aineistotehtäviä. Itsenäinen harjoittelu on vaivatonta 
itsetarkistuvien tehtävien avulla, joista opiskelija saa välittömän palautteen. 
Opettajan aineisto tarjoaa opettajalle muun muassa muokattavat tunti-
muistiinpanot, ja Ohjaamon avulla osekä opiskelija että opettaja seuraavat 
helposti opinnoissa edistymistä.

Intohimona terveystieto

Opettajalle

• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Kompassi-digikokeet
• Abitti-kokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja (Moduulit 1–2)
• Arttu-sovellus

sanomapro.fi/terve

Vahvuudet 
• Kirjan rakenne, selkeä teksti ja hyvin jäsennellyt sisällöt tukevat  
     oppimista ja helpottavat näin myös opettajan työtä.
• Oma hyvinvointi -elementti liittää käsiteltävän aiheen  
     opiskelijan omaan elämään ja kehittää oppilaan itsetuntemusta ja  
     hyvinvointiosaamista.
• Luotettava ja oleelliseen keskittyvä sisältö, joka on kokeneiden  
     oppimateriaalien tekijöiden laatima ja alan asiantuntijoiden  
     tarkastama.

TERVE  Juuso Antikainen • Kati Karas  
• Antti Nurmi • Paula Reinikkala •  
Lotta Suviranta • Pirjo Orkovaara

TERVEYSTIETO

www.sanomapro.fi

Lotta Suviranta

Pirjo Orkovaara

Paula Reinikkala

Kati Karas

Juuso Antikainen

Antti Nurmi

• Tekstin lisäksi taulukot, diagrammit, piirrokset ja  
valokuvat auttavat sinua hahmottamaan opittavaa  
asiaa. 

• Voit kerrata oppimaasi väliotsikoiden, lukujen 
lopussa olevien tiivistelmien, lihavoitujen sanojen ja 
käsitehakemiston avulla. 

• Oma hyvinvointi -tekstien avulla kasvatat 
itsetuntemustasi ja opit huolehtimaan hyvinvoinnistasi.

• Tästä oppikirjasta saat parhaan hyödyn käyttämällä 
sitä yhdessä digikirjan kanssa. Terve 1 -digikirja 
sisältää itsetarkistuvia tehtäviä sekä monipuolisia 
aineistotehtäviä, joiden avulla saat selkeän kuvan 
oppimisestasi ja erinomaiset valmiudet yo-kokeisiin.

Arttu-sovelluksella voit helposti avata painettuun 
kirjaan liittyviä videosisältöjä, äänitteitä ja muuta 
digitaalista sisältöä suoraan puhelimeesi.

Sanoma Pro Kampus on digitaalinen palvelu,  
josta löydät kaikki sarjaan liittyvät  
digitaaliset oppimateriaalit ja tehtävät.

ISBN 978-952-63-21xx-x
K89.3
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BIOLOGIA

Iiris on uusi lukion biologian sarja, joka avaa biologian maailman elämykselli-
sellä tavalla ja nojaa vahvasti viimeisimpään tutkimustietoon. Lukujen aloitus-
kuvat herättävät opiskelijoiden mielenkiinnon, ja yllättävät ja hauskat nostot 
pitävät innostusta yllä. 

Oppimateriaalin rakenne tukee oppimista: selkeä perusteksti ja havain-
nolliset piirrokset opettavat luvun ydinasiat. Kuvissa ja kuvateksteissä olevat 
esimerkit puolestaan syventävät ymmärrystä. Lukujen sisällä opiskelijaa 
viitataan lukemaan lisää aiheesta myös muualta kirjasta.

Iiriksen monipuolisista tehtävistä löytyy avointen tehtävien lisäksi itse-
näiseen harjoitteluun soveltuvia itsetarkistuvia tehtäviä. Iiriksessä on myös 
erillisiä, opiskelutaitoja kehittäviä elementtejä sekä Tutustu tutkijaan -tekstejä, 
joissa oikeat tutkijat pääsevät kertomaan omasta työstään.

Luonto on ihmeellinen – niin 
myös Iiris

Opettajalle

• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Abitti-kokeet
• Kompassi-digikokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja
• Arttu-sovellus

sanomapro.fi/iiris

Vahvuudet 
• Elämyksellinen kuvitus ja mielenkiintoiset nostot biologian  
      maailmasta innostavat biologian opiskeluun.
• Lue lisää -viittaukset ja kattava käsitehakemisto auttavat  
      hahmottamaan kokonaisuutta.
• Digikirjan monipuoliset tehtävät antavat mahdollisuuden myös  
      itsenäiseen harjoitteluun, ja syventävät tekstit tarjoavat lisätietoa  
      biologian yo-kirjoituksiin ja jatko-opintoihin tähtääville opiskelijoille.

IIRIS  Sanna Alho • Hanna Buuri • Jari 
Kolehmainen • Elisa Mehtälä • Petri Ojala 
• Mikael Segerstråle Reetta Kariola • 
Rosa Laitinen
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BIOLOGIA

Bios-sarjan selkeä ja hyvin jäsennelty teksti, runsas kuvitus ja havainnolliset 
piirroskuvat herättävät mielenkiinnon bio- ja ympäristötieteitä kohtaan ja 
tukevat luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Laaja-alaisen osaamisen 
kaikki tavoitteet on huomioitu Bios-sarjan uudistuksessa, ja sarjassa ava-
taan myös opiskeltavien aiheiden yhteiskunnallista merkitystä.

Sarjan tehtävissä on huomioitu biologialle ominainen havainnointiin ja 
kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta sekä aktivoivat ja vuorovaikutteiset 
työ- ja toimintatavat. Biologista tutkimusta ja biotieteiden nopeaa kehitystä 
esitellään esimerkiksi tutkijahaastatteluiden avulla.

Digitaalisen materiaalin videot, animaatiot, lisätehtävät ja linkit ulkopuolisiin 
materiaaleihin rikastuttavat lukukokemusta. Itsetarkistuvat tehtävät innostavat 
opiskelijaa itsenäiseen opiskeluun.

Luotettava, ajantasainen  
ja innovatiivinen

Opettajalle

• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Abitti-kokeet
• Kompassi-digikokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja
• Arttu-sovellus

sanomapro.fi/bios

Vahvuudet 
• Tehtävien avulla harjoitellaan monipuolisesti biologian alan  
      tietoja ja taitoja, ja tehtävissä otetaan huomioon myös laaja-alaisen  
      osaamisen tavoitteet. 
• Visuaaliset yhteenvedot jokaisen luvun lopussa sekä kattava  
      käsitehakemisto auttavat kokonaisuuksien hahmottamisessa ja  
      kertaamisessa.
• Sarjan opettajan aineistossa on materiaalia monipuoliseen  
      arviointiin: itse- ja vertaisarvioinnit, taitojen arviointi sekä laaja- 
      alaisen osaamisen arviointi.

BIOS  Päivi Happonen • Mervi Holopainen 
• Panu Sotkas • Marja Tihtarinen-Ulmanen 
• Hannu Sariola
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PSYKOLOGIA

Mieli on uuden opetussuunnitelman mukainen psykologian sarja, jossa on 
kiinnitetty huomiota havainnollisuuteen ja luettavuuteen. Lukujen rakenne 
ohjaa opiskelijaa löytämään tekstistä tärkeimmät asiat. Kuviot ja taulukot 
helpottavat psykologian käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämistä. 

Mieli sisältää runsaasti digitaalisia tehtäviä, joiden avulla opiskelijalle 
saa käsityksen oppimisestaan. Tehtävät tukevat monipuolisen arvioinnin 
toteutumista.

Mieli innostaa 
opiskelemaan psykologiaa

Opettajalle
• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Abitti-kokeet
• Kompassi-digikokeet

Opiskelijalle
• Painettu kirja 
   (Moduulit 1–3)
• Digikirja
• Arttu-sovellus

sanomapro.fi/mieli

Vahvuudet 
• Lukujen rakenne tukee opiskelijaa psykologian oppimisessa.  
      Kielitietoinen teksti auttaa omaksumaan käsitteet.
• Psykologinen tutkimus tuodaan helposti lähestyttävään muotoon.
• Digikirja opettajan aineistoineen on oiva työkalu opetuksen  
      suunnitteluun. Materiaalia voi muokata omaan opetukseen  
      sopivaksi.

MIELI  Kristiina Holm • Eino Partanen  
• Atte Tahvanainen • Vesa Åhs

MIELI

Tunteet ja mielenterveysLU K I O N  P S Y KO L O G I A

MIELIMIELI

www.sanomapro.fi

ISBN 978-952-63-6020-1
K14

Tunteet ja mielenterveys

Kristiina Holm    Atte Tahvanainen    Eino Partanen    Vesa Åhs

• Sarjan avulla tutustut psykologian ilmiöihin, opit keskeiset asiat  
ja saat tietoa kiinnostavista tutkimuksista.

• Lukemista helpottavat koonnit ja elementit auttavat sinua  
hahmottamaan tärkeimmät opiskeltavat sisällöt.

• Tästä oppikirjasta saat parhaan hyödyn käyttämällä sitä yhdessä  
digikirjan kanssa. Mieli 3 -digikirja sisältää itsestään tarkistuvia  
tehtäviä ja monipuolisia aineistotehtäviä, joiden avulla saat selkeän 
kuvan omasta oppimisestasi ja erinomaiset valmiudet yo-kokeisiin.

Sanoma Pro Kampus on digitaalinen palvelu, josta löydät  
kaikki sarjaan liittyvät digitaaliset oppimateriaalit ja tehtävät.

Mieli-sarjaan liittyvät digitaaliset palvelut:

Arttu-sovelluksella voit helposti avata painettuun kirjaan 
liittyviä äänitteitä suoraan puhelimeesi.

MIELI

Tunteet ja m
ielenterveys

9789526360201_Mieli_4_kansi_1.12.21_429x265_prima.indd   All Pages9789526360201_Mieli_4_kansi_1.12.21_429x265_prima.indd   All Pages 1.12.2021   23.091.12.2021   23.09

MIELI 
Kehittyvä ihminenLU K I O N  P S Y KO L O G I A

2
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Psykologian Mieli  
valmentaa lukiolaisia tulevaan 
ja avaa tuoreita tutkimuksia
Lukion Mieli-sarja haastaa tutkimaan psykologian ilmiöitä. Selkeästi esitetyt 
tutkimukset valmentavat opiskelijoita tulevaan ja auttavat ymmärtämään, miten 
psykologisia tutkimuksia tehdään ja tulkitaan. Sarjan kattava opettajan materiaali 
opastaa nykyaikaisten tutkimusten pariin ja antaa opettajalle uutta, valmiiksi 
tulkittua tutkimustietoa.   

P sykologia on kokeellinen tiede, joka selittää, miten 
ja miksi ihminen toimii niin kuin toimii. Lukiossa 
opiskeltavan psykologian tavoitteena on auttaa 

opiskelijaa ymmärtämään itseään ja muita paremmin.
– Psykologian opiskelua ei kannata sivuuttaa, jos ha-

luaa ymmärtää ihmisen toimintaa. Lisäksi psykologia 
opettaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä omasta hy-
vinvoinnista huolehtimista. Näitä taitoja ihminen tarvitsee 
nykyään hyvin paljon, kertoo Eino Partanen Mieli-sarjan 
tekijäryhmästä. Partanen on psykologi, aivotutkija, kogni-
tiivisen neurotieteen dosentti ja yliopistonlehtori Helsin-
gin yliopistolla. 

Lukion psykologian Mieli-sarjan havainnollistavat sisäl-
löt antavat opiskelijalle pohjan ymmärtää nykypsykologi-
aa tieteenä ja haastavat tutkimaan psykologian ilmiöitä. 
Keskiössä ovat uudet ja mahdollisuuksien mukaan suo-
malaiset tutkimukset. Mukaan valitut tutkimukset syven-
tävät käsiteltävää asiaa ja yhdistelevät oppikirjojen eri 
aihepiirejä.   

TUTKIMUKSIIN PEREHDYTÄÄN OPISKELIJOIDEN 
OSAAMISTASO HUOMIOIDEN
Mieli-sarjassa on panostettu siihen, että psykologinen 
tutkimus esitetään tarkkaan mietityssä muodossa lukio-
laisten osaaminen huomioiden.  

– Mielessä selitetään arkipäivän ilmiöitä psykologis-
ten tutkimusten avulla. Opiskelijoiden omaa elämää 
koskettaa konkreettisesti Mona Moisalan tuore tutkimus 
moniprosessoinnista. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä ta-
pahtuu, kun opiskelija jakaa tarkkaavaisuuttaan moneen 
asiaan samanaikaisesti ja huomioi esimerkiksi puhelimen 
ilmoitukset opiskellessaan, Partanen havainnollistaa.  

Mieli-sarjassa tutkimukset esitellään havainnollista-
villa tutkimusaukeamilla, jotka löytyvät jaksojen lopus-
ta.  Tutkimusaukeamien jäsennys auttaa opiskelijaa 
ymmärtämään tutkimuksen tekemisen ja arvioinnin eri 
osa-alueita. Siksi aukeama on jaettu viiteen osaan: hypo-
teesiin, taustatietoihin, tuloksiin, niiden merkityksiin ja tut-
kimuksen arviointiin.  

Tutkimusesimerkit konkretisoivat, syventävät ja selittä-
vät jaksossa käsiteltävää asiaa. Tutkimusten avulla opis-
kelija voi myös ymmärtää omaa toimintaansa.

TUTKIMUSSUUNNITELMAT VALMENTAVAT 
YLIOPPILASKOKEESEEN 
Tutkimusesimerkkien avulla opiskelijat saavat arvokas-
ta kokemusta tiedon hankinnasta ja sen arvioinnista. 
Tämä auttaa tieteellisen ja kriittisen lukutaidon kehitty-
misessä. 

Uusi opetussuunnitelma edellyttää, että opiskelija osaa 
kirjoittaa tutkimussuunnitelman, jossa tutkitaan jotain 
psykologista ilmiötä. Kun eri tutkimuksia ja niiden mene-
telmällisiä arviointeja esitellään jokaisessa moduulissa, 
opiskelijan on helpompi tehdä tutkimussuunnitelma itse, 
jos sellaista pyydetään ylioppilaskokeessa.  

Mieli 3 -moduulissa on kokonainen luku, jossa on ai-
noastaan tutkimussuunnitelmaan liittyviä asioita. Mo-
duulissa käydään läpi seikkaperäisesti, miten tutkimus-
suunnitelma tehdään: mitä siinä pitää ottaa huomioon ja 
miksi.  

Mieli-sarjan tutkimukset tukevat myös mahdollisia jat-
ko-opintoja joko psykologian tai muun kokeellisen tie-
teenalan parissa. Yliopistojen oppimateriaalia on hel-
pompaa omaksua, jos opiskelija on jo lukiossa oppinut 
tulkitsemaan tutkimuksia.

KATTAVA OPETTAJAN MATERIAALI OPASTAA 
TUOREIDEN TUTKIMUSTEN ÄÄRELLE 
Mieli-sarjan modernit sisällöt ja opetusmateriaalit ovat 
merkittävä apu opettajalle. Opettaja saa uutta ja tuo-
retta tietoa psykologisista tutkimuksista valmiiksi jä-
sennetyssä muodossa. Sarjan avulla opettaja pystyy 
selvittämään helposti muun muassa, millaisia uusia tut-
kimusasetelmia alalla on käytetty lähiaikoina. Opettajan 
materiaaleista löytyy neuvoja lisätiedon hankintaan, jos 
kiinnostaa tutustua esiteltyyn tutkimukseen tarkemmin. 

– Opettaja pysyy itsekin ajan hermolla, eikä vain tutki-
muksesta, vaan myös siitä, miten uudessa opetussuunni-
telmassa oleva asia tulisi opettaa, Partanen kertoo. 

Jokaisessa luvussa on tutkimuksen ohessa opettajalle 
vinkki, miten tutkimusta voi käyttää opetuksessa ja mi-
ten sen kautta voi lähestyä kyseistä lukua. Digitaalisista 
aineistotehtävistä löytyy lisää tutkimuksia tai niiden tii-
vistelmiä, joiden avulla uutta tutkimusta voi tuoda entistä 
enemmän omaan opetukseen.
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HISTORIA

Areena on digitaalinen oppimateriaali, jossa painotetaan 
ajattelun taitoja ja lähdekritiikkiä. Areenan rakenne tukee 
menneisyyden ymmärtämistä ja auttaa hahmottamaan 
muutosta ja jatkuvuutta, sekä ihmisten arkea eri aikoina.

Tehtävissä harjoitellaan historian taitoja. Perustekstit 
avaavat syy-seuraussuhteita, muutosta ja jatkuvuutta. 
Näkökulmat syventävät käsiteltyjä aiheita. Kuvat, tilastot 
ja aineistot auttavat ymmärtämään historiaa ja kehittä-
mään historiatietoisuutta.

Hallitse historiaa 
Areenalla!

Opettajalle

• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Abitti-kokeet
• Kompassi-digikokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja (Moduulit 1–3)

sanomapro.fi/areena

Vahvuudet 
• Areenassa opiskelu pohjautuu omaan  
      aktiiviseen tekemiseen.
• Tarkkaan laadituissa teksteissä on kiinnitetty  
      huomiota käsitteiden määrittelyyn ja käyttöön.
• Tehtävät antavat selkeän kuvan omasta  
      osaamisesta ja tarjoavat välineet monipuoliseen  
      arviointiin.

AREENA  Juhana Aunesluoma •  
Ossi Kokkonen • Suvi Randén •  
Janne Rilla • Mari Vares • Soile Varis
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Uutishuone on digitaalinen oppimateriaalisarja, joka ohjaa pohtimaan yhteis-
kunnallisia kysymyksiä, tarkastelemaan kriittisesti tietoa ja muodostamaan 
perusteltuja mielipiteitä. Uutishuoneen mediapainotus harjoittaa medialuku-
taitoa.

Monipuoliset tehtävät sisältävät myös itsetarkistuvia tehtäviä, joiden avulla 
opiskelija voi seurata oppimistaan.

Yhteiskuntaopin sarja 
aktiiviselle opiskelijalle!

Opettajalle

• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Abitti-kokeet
• Kompassi-digikokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja (Moduulit 1–3)

sanomapro.fi/uutishuone

Vahvuudet 
• Opiskelu pohjautuu aktiiviseen tekemiseen, jolloin oppimisesta tulee  
      oivaltavaa ja mielekästä.
• Tarkkaan laadituissa teksteissä on kiinnitetty huomiota käsitteiden  
     ymmärrettävään määrittelyyn ja käyttöön. 
• Monipuoliset tehtävät piirtävät selkeää kuvaa osaamisesta.  
      Digitehtävät ohjaavat tutkimaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja  
      toimivat myös itsenäisessä opiskelussa.

UUTISHUONE  Eerik Ahola • Juhana 
Aunesluoma • Pauliina Grönholm •  
Ossi Kokkonen • Janne Rilla • Jouni  
Similä • Pauli Seppänen • Soile Varis

YHTEISKUNTAOPPI
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FILOSOFIA

Uuteen opetussuunnitelmaan päivitetty Argumentti on säilyttänyt selkeyten-
sä ja ymmärrettävyytensä. Kuvamaailma houkuttelee pohtimaan filosofisia 
kysymyksiä ja lukemista rytmittävät elementit tukevat opiskelua: tiivistelmät 
ja keskeiset käsitteet auttavat kertaamisessa.

Argumentti sisältää digitaalisia tehtäviä, jotka harjoittavat filosofian taitoja. 
Opiskelija voi tehdä itsetarkistuvia tehtäviä myös itsenäisesti. 

Argumentti tuo filosofian 
lähelle opiskelijan maailmaa 

Opettajalle
• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Abitti-kokeet
• Kompassi-digikokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja
   (Moduulit 1–3)
• Arttu-sovellus

sanomapro.fi/argumentti

Vahvuudet 
• Argumentti käsittelee hankaliakin filosofian aiheita  
      ymmärrettävästi. 
• Digitehtävät auttavat hahmottamaan edistymistä, ja kommunikointi  
      opiskelijan ja opettajan välillä on helppoa Ohjaamon avulla.
• Argumentti-digikirja sisältää runsaasti materiaalia opettajan  
      aineistoineen ja on muokattavissa opetusryhmän tarpeisiin.

ARGUMENTTI  Ilmari Hirvonen •  
Matti Mäkikangas • Seppo Nyyssönen

www.sanomapro.fi

LUKION FILOSOFIA Argumentti
Yhteiskuntafilosofia

33

LOPS  
2021

Argumentti
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Argumentti 3
Yhteiskuntafilosofia

Ilmari Hirvonen � Matti Mäkikangas � Seppo Nyyssönen 

•  Argumentin avulla opit soveltamaan filosofista tietoa  
ja saat eväitä lukion oppiaineisiin sekä ympäröivän 
maailman ymmärtämiseen. 

•  Selkeät ja sopivanmittaiset tekstikokonaisuudet 
helpottavat lukemista. Lukujen tiivistelmät ja keskeiset 
käsitteet auttavat ydinasioiden kertaamisessa. 

•  Tästä oppikirjasta saat parhaan hyödyn käyttämällä 
sitä yhdessä digikirjan kanssa. Argumentti 3 digikirja 
sisältää itsestään tarkistuvia tehtäviä sekä monipuolisia 
aineistotehtäviä, joiden avulla saat selkeän kuvan omasta 
oppimisestasi ja erinomaiset valmiudet yo-kokeisiin. 

Argumentti-sarjaan liittyvät digitaaliset palvelut:

Sanoma Pro Kampus on digitaalinen palvelu,  
josta löydät kaikki sarjaan liittyvät  
digitaaliset oppimateriaalit ja tehtävät.

Arttu-sovelluksella voit helposti avata painettuun 
kirjaan liittyviä videosisältöjä, äänitteitä ja muuta 
digitaalista sisältöä suoraan puhelimeesi.

ISBN 978-952-63-6018-8
J11

Argumentti 3_63-6018-8_kansi.indd   1Argumentti 3_63-6018-8_kansi.indd   1 18.6.2021   14.1118.6.2021   14.11



Versossa uskontoa tarkastellaan elävänä ja monitulkintaisena ilmiönä. 
Lukemista helpottavat koonnit sekä sopivan mittaiset tekstikokonaisuudet 
auttavat hahmottamaan tekstin tärkeimmät sisällöt. Sarjan kuvitus havain-
nollistaa tekstiä ja tuo näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin.

Verso sisältää erilaisia digitaalisia tehtäviä, jotka tukevat monipuolisen 
arvioinnin toteutumista. Osa tehtävistä on itsetarkistuvia, jolloin opiskelija 
pystyy seuraamaan oppimistaan.

Verso vakuuttaa 
selkeydellään

Opettajalle
• Digikirja
• Opettajan digiaineisto
• Abitti-kokeet
• Kompassi-digikokeet

Opiskelijalle
• Digikirja
• Painettu kirja
   (Moduulit 1–3)
• Arttu-sovellus

sanomapro.fi/verso

Vahvuudet 
• Versossa on panostettu selkeyteen: koonnit nostavat esiin tekstin  
      tärkeimmät sisällöt.
• Verso soveltuu etä- ja itsenäiseen opiskeluun. Kommunikointi  
      opiskelijan ja opettajan välillä on helppoa Ohjaamon avulla.
• Digikirja opettajan aineistoineen on muokattavissa ryhmän mukaan.  
      Verso sisältää tukea arviointiin.

VERSO  Katri Hanki • Mikko Karttunen 
• Seppo Nyyssönen • Mari Rauhala
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USKONTO

3

Maailman uskontoja ja  
uskonnollisia liikkeitä

lukion uskonto

4

Uskonto, kulttuuri  
ja yhteiskunta 
Suomessa

lukion uskonto

U
skonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suom

essa

5

Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa

lukion uskonto

U
skonto taiteissa ja populaarikulttuurissa

6

Uskonto, tiede ja media

lukion uskonto

U
skonto, tiede ja m

edia



T aloustutkimuksen Sanoma Prolle teettämän ky-
selyn mukaan 62 % lukio-opiskelijoista haluaisi 
käyttää rinnakkain painettuja ja digitaalisia oppi-

kirjoja. Tämän allekirjoittaa myös Kauniaisten lukiossa 
business-linjalla opiskeleva Emilia Helin. Hänelle on tär-
keää, että opiskeluissa voi yhdistää monipuolisesti erilai-
sia oppimateriaaleja.

– Paras tilanne on sellainen, jossa digitaalisten ja pai-
nettujen kirjojen käytössä on vaihtelua eri aineiden kes-
ken. Silloin opiskelu ei tunnu niin raskaalta, Helin sanoo.

Taloustutkimuksen kyselyssä nousivat esiin painettujen 
ja digitaalisten oppikirjojen erilaiset vahvuudet sekä se, 
missä aineissa opiskelijat suosivat niiden rinnakkaista 
käyttöä. Viimeistä lukuvuotta lukiossa opiskeleva Helin 
kertoo, että esimerkiksi matematiikassa hybridikäyttö on 
hänelle mieluisinta:

– Laskuja tehdessä tarvitsee erilaisia tiedostoja, MAOLia 
ja laskinta, mutta itse tehtävään on vaikea keskittyä, jos ei 
ole konkreettista kirjaa edessään. Olen myös huomannut, 
että muistan kaavat paremmin, jos kirjaan ne ylös pape-
rille. Pelkältä näytöltä kaavat eivät meinaa jäädä päähä-
ni. Toisaalta taas jos digikirjasta näkee oikeat ratkaisut, 
helpottaa se itsenäistä opiskelua huomattavasti.

PAINETTU OPPIKIRJA VALITAAN USEIN 
REAALIAINEIDEN KURSSEILLE
Lukiolaisten mielestä perinteiset painetut kirjat sopivat 
parhaiten etenkin opiskeltavien kokonaisuuksien hah-
mottamiseen, uuden asian opiskeluun, kokeisiin valmis-
tautumiseen ja pitkien tekstien lukemiseen. Painettua 
kirjaa kaivataankin usein reaaliaineiden opiskelussa. 
Samoja havaintoja on tehnyt myös Helin.

– Minulle on tärkeää saada lukea pitkiä tekstejä, esimer-
kiksi psykologian opinnoissa, juuri painetusta kirjasta. Sil-
loin pystyn keskittymään tekstiin paremmin. Näytöltä lu-
keminen on raskasta ja siihen kyllästyy helpommin. Saan 
myös päänsärkyä, jos joudun koko päivän tuijottamaan 
näyttöä. Siksikin vaihtelu digikirjojen ja painettujen kirjo-
jen välillä on parasta, Helin painottaa.

Ylioppilaskirjoituksiin 
valmistautuva Emilia: 
”Digitaalisen ja painetun 
materiaalin yhdistelyllä pääsen 
parhaisiin oppimistuloksiin”

DIGIKIRJOJEN VAHVUUTENA ÄÄNI- JA 
VIDEOMATERIAALIT, TIEDONHAKU SEKÄ TEHTÄVÄT
Taloustutkimuksen kyselyn mukaan opiskelijat suosivat 
digikirjaa etenkin vieraiden kielten ja äidinkielen ja kir-
jallisuuden opiskelussa. Helin on samaa mieltä, mutta 
lisäisi listaan yksittäisten kurssien opiskelun, jolloin di-
gitaalisen kirjan ostamisen ja kuljettamisen helppous 
korostuu.

– Kielissä tehtävien tekeminen on todella paljon no-
peampaa, jos käytössä on digikirja. Samoin uusien sano-
jen oppiminen on helpompaa, jos voi kuunnella kappaleet 
ja oikean ääntämisen uudestaan kotona. Haastatteluvi-
deot ovat myös hyviä: niistä näkee, miten ihmisten suut 
liikkuvat, kun he puhuvat. Se tekee vieraan kielen opiske-
lusta autenttisempaa, Helin kuvailee.

Myös äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa nopeus 
nousee digikirjaa kuvaavaksi vahvuudeksi.

– Äidinkielessä edetään kovaa vauhtia ja tehdään pal-
jon tehtäviä, jotka on mielestäni helpompi ja nopeampi 
tehdä digikirjan kanssa. Kirjoitan artikkelit ja esseet mie-
luiten koneella suoraan digikirjaan, silloin ei tarvitse erik-
seen availla tiedostoja. Lisäksi digikirjan vahvuus on siinä, 
että sieltä on helppo napata tekstinpätkiä, joita haluan si-
teerata omassa tekstissäni. Käsin kaikki tämä olisi paljon 
työläämpää, Helin selventää.

Helin nostaa esiin myös digikirjan kuunteluominaisuu-
den, joka tuo kaivattua vaihtelua lukemiselle.

– Välillä on ihana vain kuunnella kirjasta katkelmia tai 
novelleja, ja joskus opekin laittaa niitä soimaan. Kuunnel-
laan sitten luokassa kaikki yhdessä, se luo rauhallista tun-
nelmaa, hän kertoo.

Helin on huomannut, kuinka digikirjojen suosio on lukio-
vuosien aikana lisääntynyt, mutta silti hän kaipaa usein 
painetttua kirjaa digitaalisen ohelle.

– Olen itse ostanut esimerkiksi juuri matemaattisissa 
aineissa painetun kirjan digimateriaalien tueksi, niiden 
yhdistelmällä saan mielestäni parhaat oppimistulokset, 
hän tiivistää.

Sujuuko opiskelu tehokkaammin painetusta kirjasta vai digikirjasta? Kumpaa 
opiskelijat suosivat? Teetimme Taloustutkimuksen kanssa aiheesta kyselyn ja 
selvitimme opiskelijoiden näkemyksiä painettujen kirjojen ja digin vahvuuksista.

52



53

Mitä opiskelija valitsisi, jos 
koulu hankkii materiaalit? 

62%
Haluaisi käyttää rinnakkain 
sekä painettuja että 
digitaalisia oppikirjoja

28%  vain painettuja  
oppikirjoja 

10%  vain digitaalisia 
oppikirjoja

Kuinka todennäköisesti ostaisi painetun 
kirjan?

28%  
Ostaisi erittäin 
todennäköisesti

35%  
Ostaisi melko 
todennäköisesti 

63% 
ostaisi 

DIGI VAI PRINTTI?

”Etenkin naiset 
 ostaisivat   
painetun  kirjan  
jossain   
aineessa.”
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SANOMA PRO -TUNNUS
Opettajat, opiskelijat ja koulun henkilökunta käyttävät kirjau-
tumiseen omaa henkilökohtaista tunnustaan. Samalla tunnuk-
sella voi myös asioida Sanoma Pron verkkokaupassa ja tarkas-
tella voimassa olevia lisenssejä. Tunnus luodaan kouluissa itse 
tai se voi olla yhdistetty MPASS-kirjautumiseen tai keskitet-
tyyn tunnushallintaan.

Huomaathan, että alle 15-vuotiaille oppilaille luodaan tunnuk-
set joko koulun, kunnan tai Sanoma Pron toimesta. Tunnusten 
luonti edellyttää toimeksiantosopimuksen tekemistä Sanoma 
Pron ja koulun välille.

MISTÄ KANNATTAA TEHDÄ PAINETTUJEN TAI 
DIGITAALISTEN OPPIMATERIAALIEN TILAUKSIA?

• Verkkokaupastamme, jolloin ostetut digitaaliset  
materiaalit ovat käytössä saman päivän aikana.
• Kirjavälityksen kautta, jolloin materiaalit tulevat käyt-
töön 1–5 arkipäivän sisällä.
• Suomen Kirjastopalvelut Oy:n kautta, jolloin materiaalit 
tulevat käyttöön 1–5 arkipäivän sisällä.
• Tieran Edustore-portaalin kautta.

Jos tilauksesta tulee kysyttävää tai haluatte tehdä muutoksia, 
olethan yhteydessä siihen tahoon, jonka kautta tilaus on tehty. 
Toimitushäiriöissä ja tuotereklamaatioissa olethan yhteydessä 
Sanoma Pron asiakaspalveluun, asiakaspalvelu@sanomapro.fi.

Digitaaliset materiaalit myydään aina lukuvuodeksi kerral-
laan. Lisenssin käyttöoikeus alkaa 1.7. ja päättyy 30.6.

Edut? 

Tilaukset?

Hinnastot?

Tunnus-
hallinta?

Lisenssit?

Koulusihteerin tietopaketti
MISTÄ VOI TARKISTAA VOIMASSA OLEVAT LISENSSIT?
Voit tarkistaa koulusi tilaamat digitaaliset aineistot kirjautu-
malla Sanoma Pro -palveluun. Valitse nimesi alta Koulun tiedot 
ja sieltä Lisenssit-välilehti. Suodattamalla materiaalit Voimas-
sa-vaihtoehdon mukaan, näet kaikki käytössäsi olevat aineistot.

MISTÄ LÖYTÄÄ LUKUVUODEN KÄYTTÄJÄEDUT JA 
HINNASTOT?
Löydät edut ja hinnaston vaivattomasti osoitteesta sanomapro.
fi/edut. Sanoma Pron oppimateriaalien käyttäjäksi ei tarvitse il-
moittautua erikseen. Tilaukseen sisältyvät käyttäjäedut avautu-
vat automaattisesti koululle lukuvuoden alkaessa. Huomaathan 
ettei käyttäjäetuja tarvitse merkitä erikseen oppimateriaaleja 
tilatessa.

TUKISIVUSTOLTA APUA KAIKKIIN PULMIIN
Löydät muun muassa rekisteröitymiseen, kirjautumiseen ja di-
gitaalisten oppimateriaalien käyttöön liittyvät ohjeet helposti 
Tuki ja ohjeet -sivultamme sanomapro.fi/tuki

OLEMME APUNASI!
Autamme mielellämme kaikissa oppimateriaalien valintaan ja 
käyttöön liittyvissä asioissa. Asiakaspalvelumme on tavoitetta-
vissa arkisin klo 10–14. Palvelemme myös Facebookissa, Insta-
gramissa ja Twitterissä. Muistathan, että yhteydenottolomak-
keella voit jättää kysymyksesi käsittelyymme silloin, kun sinulle 
parhaiten sopii.
sanomapro.fi/ota-yhteytta/
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Vaikutamme yhteiskuntaan 
positiivisesti joka päivä
Suomen suurimpana oppimateriaalikustantajana olemme läsnä yli 
3 000 suomalaisen koulun ja oppilaitoksen arjessa sekä kymmenien 
tuhansien oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien elämässä päivittäin. 

O lemme osa Sanoma-konsernia, ja vastuullisuustyö-
tämme ohjaavat Sanoman vastuullisuusstrategia ja 
-tavoitteet. Ne kiteyttävät vaikututuksemme yhteis-

kuntaan, ja olemme sitoutuneet työskentelemään yhteisiä ta-
voitteitamme kohti päivittäin. Alla voit tutustua tarkemmin 
viiteen vastuullisuusteemaamme. 

INNOSTAMME OPPIMAAN
Tuotamme yhdessä opettajien kanssa korkealaatuisia ja in-
nostavia oppimateriaaleja, jotka tukevat opetussuunnitelmia. 
Oppimisen palvelumme auttavat opettajia rakentamaan myön-
teistä ja innostavaa oppimisympäristöä sekä kannustavat oppi-
laita saavuttamaan parempia oppimistuloksia.

Kehitämme oppimateriaaleja yhdessä opettajien ja muiden 
asiantuntijoiden kanssa. Oppimateriaalien ja oppimisratkai-
sujen kehittämisessä huomioimme yhdenvertaisuuden, moni-
naisuuden ja opetuksen eriyttämisen. Oppimisratkaisumme 
perustuvat ajantasaiseen tieteelliseen ja tarkistettuun tietoon 
ja noudattavat opetussuunnitelmien perusteita. Yhdistämällä 
opetusteknologiaa ja pedagogista sisältöä voimme edistää op-
pimista innostamalla oppilaita, parantamalla oppimistuloksia ja 
tukemalla opettajia. 

HUOLEHDIMME 
YMPÄRISTÖSTÄMME
Ilmastokriisin torjuminen on yksi aikam-
me suurimmista haasteista, ja se kosket-
taa meitä kaikkia. Vaikka toimialamme 
on vähähiilinen, meille on tärkeää mi-
nimoida ympäristövaikutuksiamme ja 

lisätä ilmastotietoisuutta yhteiskunnassa. Olemme yhdessä Sa-
noma-konsernina sitoutuneet olemaan hiilineutraali koko arvo-
ketjussamme vuoteen 2030 mennessä. 

Ehkäisemme ja pienennämme ympäristövaikutuksiamme 
investoimalla energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä uusiu-
tuvan energian käyttöön toimitiloissamme. Teemme tiivistä 
yhteistyötä toimittajiemme kanssa saavuttaaksemme ilmasto-
tavoitteemme koko arvoketjussa. Tavoitteenamme on jätteen 
mahdollisimman kattava kierrätys ja uudelleenkäyttö, ja mini-
moimme esimerkiksi muovin käyttöä. Varmistamme myös, että 
käyttämämme paperi on peräisin luotettavasta ja jäljitettävästä 
lähteestä ja tuotettu vastuullisesti. Sanoma Pron tuotteissa käy-
tetty puukuitu onkin lähes sataprosenttisesti peräisin FSC-ser-
tifioidusta alkuperästä. 

SUOJAAMME TIETOSI
Data on olennainen osa oppimistuotteitamme. Se auttaa opetta-
jia opettamaan ja tukee oppijoita optimoimalla heidän oppimis-
taan. Käsittelemme henkilötietoja pääosin asiakkaidemme hen-

kilötietojen käsittelijänä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että koulut ja kunnat päättävät hen-
kilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oi-
keusperusteet ja ohjeistavat meitä käsit-
telemään tietojaan niiden mukaisesti. 

Konserninlaajuinen tietosuojaohjel-
mamme varmistaa, että kehitämme jat-
kuvasti henkilötietojen vastuullista käyttöä tietosuojalainsää-
dännön mukaisesti.

OLEMME KEHITTYVÄ TYÖPAIKKA
Meidän 190 asiantuntijaamme työskentelee turvallisessa ja 
myönteisessä työympäristössä. Koemme vahvasti, että osaava 
ja energinen henkilöstömme on liiketoimintamme menestyk-
sen takana. Tuemme tämän tavoitteen toteutumista suunni-
telmallisella henkilöstötyöllä.

Luomme tasa-arvoista ja yhdenvertaista työskentelykulttuuria, 
jossa arvostetaan monimuotoisuutta, kuullaan erilaisia näkökul-
mia ja edistetään tasavertaista kohtelua ja palkitsemista sekä hy-
viä työoloja. Strategialähtöisessä henkilöstötyössä panostamme 
erityisesti henkilöstön osaamisen ja uudenlaisten työelämätai-
tojen kehittämiseen, terveyteen ja hyvinvointiin työssä, oikeu-
denmukaiseen palkitsemiseen sekä erinomaiseen esimiestyöhön 
ja johtamiseen. Toimintakulttuuriamme ohjaa Sanoma Way eli 
tapamme toimia, joka koostuu neljästä arvolupauksesta: katso 
eteenpäin, jaa ajatuksia, saa aikaan ja tee yhdessä.

Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme ja tietopääomam-
me. Jatkuvalla ja avoimella dialogilla on merkittävä rooli, kun 
edistämme työyhteisössämme hyvinvointia ja työturvallisuutta. 

Tunnistamme ja minimoimme työhön liit-
tyviä riskejä ja edistämme työntekijöiden 
fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä 
työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Seuraamme 
ja kehitämme henkilöstön hyvinvointia 
muun muassa toistuvien ja järjestelmällis-
ten henkilöstökyselyjen avulla.

VASTUULLISET LIIKETOIMINTATAVAT
Sanoma noudattaa liiketoiminnassaan toimintamaidensa lakeja 
ja asetuksia, Eettisiä ohjeitaan (Code of Conduct) sekä konser-
nin sisäisiä politiikkoja. Sanoman Eettiset ohjeet määrittävät 
yhteiset eettiset toimintatapamme, joihin Sanoman kaikkien 
työntekijöiden, tavarantoimittajien ja palveluntarjoajien tulee 
sitoutua. Pyrimme jatkuvasti vahvistamaan toimitusketjumme 
vastuullisuutta alkaen toimittajien valinnasta ja teemme yhteis-
työtä kestävän liiketoiminnan edistämiseksi.

Olemme lisäksi sitoutuneet edistämään yhdeksää YK:n kestä-
vän kehityksen tavoitetta ja noudatamme UN Global Compactin 
kymmentä periaatetta liittyen ihmisoikeuksiin, työelämään, ym-
päristöön ja korruptionvastaisuuteen.



Olemme apunasi, kun mietit  
uuden oppimateriaalin hankintaa!
Opastamme, tuemme ja pidämme huolen siitä, 
että tuotteemme tukevat opetustasi parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tavataan tilaisuuksissa, 
koulukäynneillä ja verkkotapaamisissa!

 

TILAISUUKSISSA  
TAVATAAN!

Järjestämme  inspiroivia 
 uutuustuotteidemme 

 esittelytilaisuuksia  virtuaalisesti 
sekä  lähitilaisuuksina ympäri 
Suomea. Löydä sinulle sopivin 

 tilaisuus ja  ilmoittaudu  
mukaan osoitteessa  

sanomapro.fi/tilaisuudet.

ARI HEISKANEN 
myyntipäällikkö
040 153 5996
ari.heiskanen@sanomapro.fi

MINNA KYTÖLÄ 
aluemyyntipäällikkö
040 648 4700
minna.kytola@sanomapro.fi

ERJA HAUTAKOSKI 
myyntipäällikkö
040 5320 388
erja.hautakoski@sanomapro.fi

NIKO LEINONEN 
aluemyyntipäällikkö
044 292 2828
niko.leinonen@sanomapro.fi

Asiakaspalvelu | asiakaspalvelu@sanomapro.fi | Puh. 0203 91000 (arkisin klo 10.00–14.00)
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