
KEMIAN 
OPISKELU 
RESSUN 
LUKIOSSA



KEMIAN OPISKELUN 
TAVOITTEET

• Opiskelija osaa jäsentää ja
arvioida kemian ja siihen 
liittyvän teknologian merkitystä 
jokapäiväisen elämän, ympäristön, 
yhteiskunnan ja teknologian 
kannalta.

• Opiskelija ymmärtää 
luonnontieteellisen tiedon luonnetta 
ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja 
tuottaa tietoa.



KOKEELLISTA 
TYÖSKENTELYÄ

Opiskelija osaa toteuttaa 
kokeellisia tutkimuksia turvallisesti 
ja yhteistyössä muiden kanssa.

• Kolmen hengen tiimeissä

• Kaikilla kursseilla 3-4 laboratoriotyötä

• Koeasetelman suunnittelu ja kysymysten 
esittäminen

• Tutkimustulosten tulkinta, arviointi ja 
esittäminen kemialle ominaisilla tavoilla



MOLEKYYLI-
MALLINNUSTA

Opiskelija osaa käyttää erilaisia 
malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja 
selittämisessä sekä ennusteiden 
tekemisessä.

• Molekyylien piirtäminen

• Molekyylien rakentaminen 
pallotikkumalleilla

• Molekyylien mallintaminen 
tietokoneohjelmilla



YHTEISTYÖTÄ

Opiskelija saa mahdollisuuksia 
perehtyä kemian soveltamiseen
monipuolisissa tilanteissa.

• Luma-viikko

• Kansalliset tiedeolympia- karsinnat

• Helsingin yliopiston kemian laitos

• Aalto yliopisto

• Jyväskylän yliopistoon etäkurssi

• VTT, Biomedicum, Kemian teollisuus ry



KEMIAN KURSSIT

KE 1 Kemiaa kaikkialla
(kaikille yhteinen)

KE 2 Ihmisen ja elinympäristön 
kemiaa

KE 3 Reaktiot ja energia

KE 4 Materiaalit ja teknologia

KE 5 Reaktiot ja tasapaino



KE 6 KEMIAN TYÖKURSSI 
(PROJEKTIKURSSI)

KE 6 on kemian kokeellinen työkurssi, 
jossa perehdytään turvalliseen
laboratoriotyöskentelyyn, tehdään
pidempiä laboratoriotöitä. 

• Aspiriinisynteesi
• Kromatografia
• Vernier-mittalaitteistot
• Vierailu Helsingin yliopiston kemian

laitokselle tai Aalto Junior -
laboratorioon



KE 7 KERTAUSKURSSI

• Kertauskurssi ennen 
ylioppilaskoetta

• Harjoitellaan yo-tehtävien avulla 
vastaustekniikkaa, tehtävätyyppejä 
ja yo-kokeessa 
tarvittavia ohjelmistoja

• Kerrataan keskeiset sisällöt 
aihepiireittäin

• Kurssilla on viikkotehtävät ja 
preliminääri



KE 13 BIOKEMIA 

Kurssilla perehdytään biokemian
käsitteisiin, sovelluksiin sekä
bioteknologian mahdollisuuksiin nyky-
yhteiskunnassa.

• Aiheena mm. ravintoaineet, 
nautintoaineet ja lääkeaineet. Kurssilla
tutkitaan biokemiallisia ilmiötä myös
kokeellisesti.

• Opiskelija hallitsee biokemian käsitteitä
ja sovelluksia sekä tutustuu alan
uusimpiin tutkimuksiin.

• Pohjatietona edellytetään KE1-sekä BI2-
kursseja.



KE 16 ORGAANISEN 
KEMIAN JATKOKURSSI

Kurssilla syvennetään orgaanisiin
yhdisteisiin ja niiden reaktioihin
liittyviä sisältöjä sekä perehdytään
uusiin innovaatioihin tältä alalta. 

• Harjoitellaan lisää Marvin 
Sketch-mallinnusohjelman
käyttöä

• Lääkeaineet ja "koukuttavat
aineet“

• Ravintoaineet


