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Lukion 
valtakunnallinen 
kehittämistehtävä

 

Syksyllä 2017 myönnetty uusien  erityistehtävälupien 
yhteydessä

14 luma-erityistehtävän saanutta lukiota (pääasiassa 
Etelä- ja Länsi-Suomessa) ja 11 kehittämistehtävää

Luonnontieteen kehittämistehtävä Otaniemen lukiolla, 
matematiikan kehittämistehtävä Maunulalla 
(Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin 
matematiikkalukio)

Kehittämistehtäviä hoidetaan yhdessä, koska 
opettajaverkosto on yhteinen

Tehtävä ja rahoitus myönnetty 7 vuodeksi (syksy 
2018 - kevät 2025)



Valtakunnalliset 
kehittämistehtävät 
lukioissa

Valtakunnallinen kehittämistehtävä voi 
sisältää (LA 14a §):

1) velvoitteen kehittää ja levittää 
valtakunnallisesti erityisen 
koulutustehtävän opetuspainotuksen 
mukaisia pedagogiikkaan, 
toimintakulttuuriin ja 
oppimisympäristöihin liittyviä malleja ja 
hyviä käytänteitä sekä valtakunnallisesti 
vahvistaa henkilöstön opetuksellisia 
valmiuksia ja osaamista;

2) velvoitteen kehittää ja edistää 
koulutuksen järjestäjien ja muiden 
erityisen koulutustehtävän alaan 
kuuluvien toimijoiden yhteistyötä.
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Työpajan ohjelma

- Lukema-verkoston ja lukemaverkosto.fi 
-sivuston, sekä Lukema-tiedekanavan esittely 
noin 30 min

- Pakopelien pelaamista, virtuaalivierailun 
testaamista ja virtuaalilabroihin tutustumista 
noin 45-50 min

- Yhteenveto ja koonti noin 5-15 min



Opetuksen tueksi 
lukemaverkosto.fi -sivustolla

Opintojaksoja ja 
kursseja lukiolaisille

Tapahtumia ja 
koulutuksia

Asiantuntijaluentoja ja 
luentotallenteita

Materiaalia opetukseen

https://www.lukemaverkosto.fi/


Lukema-tiedekanava
- luentotallenteita
- podcasteja
- demovideoita
- opetusvideoita ja tiededokumentteja

Tallenteet löytyvät Lukema-tiedekanavalta YouTubesta!

https://www.youtube.com/channel/UCVSG7WLQP-kFaK2Ff1LuELQ

https://www.youtube.com/channel/UCVSG7WLQP-kFaK2Ff1LuELQ


Tiededokumentti 
Muutosta ilmassa
Nina Pulkkiksen ohjaama dokumentti 
ilmastonmuutoksesta

- mukana mm. Markku Kulmala, Katariina 
Salmela-Aro, Petteri Taalas ja muita aiheeseen 
liittyviä tutkijoita

- juontajana Howy Jacobs

https://youtu.be/4kNQ6adR6Yo

https://youtu.be/4kNQ6adR6Yo


Virtuaalivierailut

- pilottina GE Healtcaren vierailu
- seuraava vierailu toteutetaan 

Vaisalalle - valmis marraskuussa 
2022

- https://www.lukemaverkosto.fi/materiaali/virtuaalivi
erailu-ge-healthcare-finlandiin/

https://www.lukemaverkosto.fi/materiaali/virtuaalivierailu-ge-healthcare-finlandiin/
https://www.lukemaverkosto.fi/materiaali/virtuaalivierailu-ge-healthcare-finlandiin/


Virtuaalilabrat
- toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kemian 

tekniikan korkeakoulun kanssa
- virtuaalilabratöinä mm. spektrofotometriaa, gravimetrista 

analyysiä, orgaaninen synteesi jne. 
- https://www.lukemaverkosto.fi/materiaali/virtuaalilaborat

oriotyo-parasetamolin-synteesi/
- Spektrofotometrityö: http://lab.aalto.fi/spekkari_lukio/360/

https://www.lukemaverkosto.fi/materiaali/virtuaalilaboratoriotyo-parasetamolin-synteesi/
https://www.lukemaverkosto.fi/materiaali/virtuaalilaboratoriotyo-parasetamolin-synteesi/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flab.aalto.fi%2Fspekkari_lukio%2F360%2F&data=05%7C01%7C%7C94e22f06c04e4132b7a108da49d8cacd%7C6bb04228cfa542139f39172454d82584%7C1%7C0%7C637903492719040089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DZGqlVaC8s8yao9sVH6Pn%2B1vVyrc%2F1%2BdN1uRbiZqlVM%3D&reserved=0


Tapahtumia ja muita 
materiaaleja

Taivaanmekaniikkaa - 
materiaali

Lääkekemian kurssi - 
kevät 2023

Kvanttilaskennan kurssi 
- kevät 2023

Lukema2023 - 
huhtikuu 2023



Lukema-tapahtumat

- vuosittainen koulutustapahtuma, joka on suunnattu 
erityisesti lukion matematiikan ja luonnontieteiden 
opettajille ja rehtoreille

- tunnelmia Lukema2022 tapahtumasta Otaniemen 
lukiosta: 
https://www.youtube.com/watch?v=DpK3jbNbJDo
https://www.lukemaverkosto.fi/tapahtumat/lukema2022/

- Lukema2023 järjestetään laivaseminaarina 25.-26.4.2023

https://www.youtube.com/watch?v=DpK3jbNbJDo
https://www.lukemaverkosto.fi/tapahtumat/lukema2022/


Biologian pakopeli

- opettajien ja pakopelifirman kanssa 
yhteistyössä kehitetty

- toimii selaimessa
- BI1-moduuliin, aiheena evoluutio
- sijoittuu kuvitteelliselle avaruusasema 

Aurooralle  
- www.biologianpakopeli.fi
- opettajan ohjeet ja ratkaisuvinkit: 

https://www.lukemaverkosto.fi/materiaali/biologianpakopeli/

http://www.autakemiaa.fi
https://www.lukemaverkosto.fi/materiaali/biologianpakopeli/


Kemian pakopeli

- online- tai tulostettava pöytäversio
- KE1-moduulin kertaamiseen
- ideana on pelastaa kemia, joka on vuonna 2022 

poistettu tarpeettomana opetussuunnitelmasta  
- www.autakemiaa.fi

http://www.autakemiaa.fi


Fysiikan pakopeli

- online-peli lämpöoppiin 
(FY3-moduuli)

- tavoitteena selvitä 
sääasemalle 4 kilometrin 
korkeuteen

- www.korkeapainetta.fi

http://www.korkeapainetta.fi


Matematiikan pakopeli

- online-peli samaan tyyliin 
kuin fysiikan peli

- MAY1-opintojakson alkuun 
tai sopivaan kohtaan väliin

- myös 9 lk:n kertaamiseen

- kertaa/harjoittaa laskujärjestystä, 
prosenttilaskentaa, potenssilaskua ja 
kääntäen verrannollisuutta

- www.tuntematonmuuttuja.fi

http://www.tuntematonmuuttuja.fi


Kaikki materiaalit ovat 
maksuttomia opettajille ja 
opiskelijoille!



Mistä saat tietoa uusista materiaaleista, 
koulutuksista, lukiokursseista jne.?

Tilaa uutiskirjeemme! Kuulet ensimmäisenä 
tapahtumista ja materiaaleista ja kaikesta 
Lukema-verkoston tarjonnasta!

Seuraa meitä somessa! @lukemaverkosto



Kiitos!

Ole rohkeasti yhteydessä, jos tulee kysyttävää.

Otamme mielellämme vastaan myös palautetta ja 
ehdotuksia!

kirsi.vakkilainen@espoo.fi 
milja.juola@espoo.fi

mailto:kirsi.vakkilainen@espoo.fi
mailto:maija.flinkman@opetus.espoo.fi

