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Valtakunnalliset kurssit

1. Fysiikka luonnontieteenä
2. Lämpö
3. Sähkö
4. Voima ja liike
5. Jaksollinen liike ja aallot
6. Sähkömagnetismi
7. Aine ja säteily



1.  Fysiikka luonnontieteenä (FY1)
Tavoitteet
• saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta 

fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan
• ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu 

kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen 
kautta

• osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä 
kokeita

• tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin 
peruskäsitteisiin ja jäsentää käsitystään luonnon 
perusrakenteista

• osaa käyttää ja soveltaa liikeilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen 
elämän ilmiöissä 

• osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelun tukena. 
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1.  Fysiikka luonnontieteenä (FY1)

Keskeiset sisällöt
• fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja 

työelämässä
• tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, 

maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn sekä 
aineen rakenteeseen

• voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja 
liikeilmiöt

• tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon 
rakentumisessa

• tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja 
luotettavuuden arviointi
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2.  Lämpö (FY2) 
Tavoitteet
• osaa käyttää ja soveltaa lämpöilmiöiden 

käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, 
yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

• osaa tutkia aineen termodynaamiseen tilaan 
ja olomuodon muutoksiin liittyviä ilmiöitä

• syventää ymmärrystään energiasta fysiikan 
keskeisenä käsitteenä 

• kehittää valmiuksia osallistua ympäristöä ja 
teknologiaa koskevaan päätöksentekoon.
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2.  Lämpö (FY2) 
Keskeiset sisällöt
• fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja 

kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
• lämpö ja lämpötila
• kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine 
• kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon 

muutokset ja lämpöenergia
• mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde 
• energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön 

siirtymissuunta
• tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja 

suunnittelua
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Ydinsisällöt

• Opetussuunnitelman perusteiden mukaiset 
tavoitteet ja keskeiset sisällöt eivät riitä 
opetussuunnitelman kurssikuvauksiksi.

• Väljästä suunnitelmasta seuraa, että 
kurssin sisältö määräytyy käytännössä 
ulkoisesti (yo-kokeet, oppikirjat).

• Toisaalta kurssit pitää määritellä opetus-
suunnitelmassa väljästi siksi, että sitä on 
noudatettava.



Ydinsisällöt

• Yksi mahdollisuus yrittää vähentää yo-
kokeiden ohjaavaa vaikutusta olisi 
MAOLin piirissä laadittavat 
ydinsisältöluettelot.

• Jos sellaiseen ratkaisuun päädytään, 
luettelot on laadittava erittäin harkiten.



FY1 ydinsisällöt
• fysiikan merkitys nykyaikana,
• fysiikan merkitys jatko-opintojen valitsemisen kannalta
• fysiikan merkitys työelämässä
• maailmankaikkeuden mittasuhteet, kymmenen potenssit
• maailmankaikkeuden rakenne
• maailmankaikkeuden synty
• aineen rakenne, perushiukkaset, perusvuorovaikutukset, (hiukkastutkimus, CERN?)
• SI-järjestelmä, kerrannaisyksiköt
• mittaustulosten ja laskettujen tulosten tarkkuus, merkitsevät numerot
• liikkeen tutkiminen ja kuvaaminen graafisesti, paikan kuvaaja, nopeuden kuvaaja
• keskinopeus (vauhti?), hetkellisen nopeuden idea paikan kuvaajan perusteella
• keskikiihtyvyys, hetkellisen kiihtyvyyden idea nopeuden kuvaajan perusteella
• massa, painovoima 
• tutustumista makroskooppisiin voimiin: pinnan tukivoima, narun jännitysvoima, liukukitka, lepokitka, 

väliaineen vastus
• jatkavuuden laki, voiman ja vastavoiman laki
• voimien yhteisvaikutus, kiihtyvyyden riippuvuus voimien yhteisvaikutuksesta ja kappaleen massasta
• pieni omiin mittauksiin perustuva tutkimus, tulosten mallintaminen matemaattisesti: graafinen ja 

matemaattinen malli
• mittausten luotettavuuden arviointi



FY2 ydinsisällöt
• lämpö on siirtyvää energiaa (lämmönsiirtymistavat?)
• lämpötila lämpimyyden mittana
• termodynaaminen systeemi: avoin, suljettu, eristetty
• celsius-asteikko ja absoluuttinen lämpötila-asteikko, peruspisteet
• kiinteiden kappaleiden ja nesteiden lämpölaajeneminen - pituuden ja tilavuuden muutos 

lämpölaajenemisessa
• paineen määritelmä, hydrostaattinen paine (paineen mittaaminen ja erilaiset painemittarit?)
• tiheys
• ideaalikaasumalli, ideaalikaasujen tilanyhtälö (vai kaasujen yleinen tilanyhtälö), Boylen laki, Charlesin 

laki, Gay-Lussacin laki
• lämpöenergia
• energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta
• ominaislämpökapasiteetti ja lämpömäärä
• olomuodonmuutokset ja latentti lämpö (ei faasidiagrammeja?)
• työn määritelmä (vinon voiman tekemä työ?)
• teho ja hyötysuhde 
• (lämpövoimakone ja ideaalinen hyötysuhde?)
• (jäähdytyskone?)
• fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa
• fysiikan merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa



Kurssisuunnitelmatehtävä

Laatikaa yhdelle fysiikan valtakunnalliselle 
kurssille kurssisuunnitelma, joka sisältää 
• listan oppituntien aiheista
• kurssin aikana tehtävät kokeelliset 

oppilastyöt
• kurssin aikana tehtävät arvioinnit
Perusteet ja ydinsisältölistat ovat 
osoitteessa http://urly.fi/whH


