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1 Yhteystiedot 

 

Opettaja Oppiaine Yhteystiedot 

Juuso, Sirpa historia, yhteiskuntaoppi,  

ruotsi 
sirpa.juuso@rko.fi 

 
Junttila, Jaana 
 

 
fysiikka, matematiikka 

 
050 3049 575  
jaana.junttila@rko.fi 

 
Jäkäläniemi, Anne 

 
biologia, maantieto, tvt 

 
050 4117 947  
anne.jakalaniemi@rko.fi 

 
Kangasluoma, Jussi 
 

 
englanti 

 
050 4115285 

jussi.kangasluoma@rko.fi 

 
Mattila, Juuso 
 

 
matematiikka, kemia 

 
050 5715 288  
juuso.mattila@rko.fi 

 
Peltoniemi, Päivi 

 

aikuisten perusopetuksen 
vastaava opettaja, 
yhteiskuntaoppi, opinto-
ohjaus 

 
050 4095 755  
paivi.peltoniemi@rko.fi 

 
Rankinen, Jasmin 
 

 
suomi toisena kielenä 

 

jasmin.rankinen@rko.fi  
0504115814 

 
Säily, Kati 

 

 
koulun sosiaalityöntekijä  

liikunta, terveystieto  

 
050 3622 273 

kati.saily@rko.fi 

 
Vikman Jenna 

 
suomi toisena kielenä 

 
044 5586905 

jenna.vikman@rko.fi 
 

Vähäkangas, Pauli 
 

 

matematiikka, fysiikka 

0505716026 

pauli.vahakangas@rko.fi 
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Nimi Työ Yhteystiedot 

Sari Ahola-Korpi 
 

Apulaisrehtori 
 

 
050 4400 048  

sari.ahola-korpi@rko.fi 

Pekka Härkönen Rehtori 044 7266 509   
pekka.harkonen@rko.fi 

Sanna-Mari Pesola Kouluterveydenhoitaja 
040 6355 146 
sanna-mari.pesola@kalliopp.fi 

Kati Säily Koulun sosiaalityöntekijä 050 3622 273 
kati.saily@rko.fi 
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2 Lukuvuosi 2021–2022 

 
Lukuvuodessa on viisi jaksoa. Yksi jakso on seitsemän viikkoa. Kun uusi jakso alkaa, lähiopetuksen 

lukujärjestys vaihtuu. Lukujärjestys löytyy esimerkiksi Wilmasta.   

 

Syyslukukausi: 11.8.–17.12.2021  

Kevätlukukausi: 10.1. –25.5.2022  

 

Jaksot: 

1. jakso 11.8.–6.10.  

2. jakso 7.10.–1.12.  

3. jakso 2.12.–2.2.  

4. jakso 3.2.–30.3.  

5. jakso 31.3.–25.5.  

 

 

Lomat:   

syysloma 25.10.–31.10.2021 (vko 43)  

itsenäisyyspäivä 6.12.2021 

joululoma 18.12.2021–9.1.2022 

hiihtoloma 7.3.–13.3.2022 (vko 10)  

pääsiäinen 15.4.–18.4.2022 

 

Lomien aikana ei ole opetusta. Jos on pitkä loma, opiskelija ei saa asua opistolla.  
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3 Aikuisten perusopetus 
 

3.1 Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille (Maipe) 
 

Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille sisältää lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen. 

Lukutaitovaihe on opiskelijalle, joka ei osaa lukea eikä kirjoittaa omalla äidinkielellä.  

 

Alkuvaiheen opinnot valmistavat peruskouluopintoihin. Maahanmuuttajat opiskelevat 

alkuvaiheessa paljon suomen kieltä, suomalaista kulttuuria ja esimerkiksi matematiikan sanoja.  

 

Lukutaitovaiheen ja alkuvaiheen opinnot ovat yleensä maahanmuuttajille, mutta tarvittaessa 

lukutaitovaiheen ja alkuvaiheen opintoja voivat tehdä myös muut opiskelijat, jotka tarvitsevat apua 

opiskelun perustaidoissa. 

 

Päättövaiheessa suoritetaan perusopetuksen päättötodistus. Päättövaiheessa opiskellaan erilaisia 

peruskouluaineita. Päättötodistuksen jälkeen voi hakea toisen asteen koulutukseen eli lukioon tai 

ammattikouluun.  

 

 

3.2 Aikuisten perusopetus ja oppimäärän suorittaminen (päättötodistus) 

 
Aikuisten perusopetuksessa voi suorittaa peruskoulun oppimäärän ja saada peruskoulun 

päättötodistuksen. Peruskoulun päättötodistus suoritetaan päättövaiheessa. Aikuisten 

perusopetuksen oppimäärään kuuluu vähintään 46 kurssia. Osa kursseista on pakollisia ja osa 

valinnaisia.  

 
Raudaskylän Kristillisellä Opistolla on aikuisten perusopetuksen opintoja sekä suomalaisille että 

maahanmuuttajille. Jokaisella opiskelijalla on oma henkilökohtainen suunnitelma siitä, mitä hän 

opiskelee. Opintoja on mahdollista tehdä lähiopetuksena koulussa tai etäopiskeluna kotona.  

 

3.3 Aikuisten perusopetus ja päättötodistuksen arvosanojen korottaminen 
 

Aikuisten perusopetusessa voi myös korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. 

Arvosanakorotukseen vaadittavat kurssit on lueteltu päättövaiheen kurssitaulukossa luvussa  
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4 Opiskelijan etuudet 

 
Opiskelu aikuisten perusopetuksessa ei maksa mitään. Oppikirjat, etäopetuksen verkkokurssit ja 

muu materiaali kuuluu opintoihin. Osa oppikirjoista pitää palauttaa opintojen jälkeen.  

 

4.1 Ruokailut ja asuminen 

 

Asuntolapaikan voit saada, kun opiskelet peruskoulussa. Jos asut opistolla, saat joka päivä kolme 

ruokaa: aamupala, lounas ja päivällinen.  Vain maanantaina ei ole aamupalaa ja perjantaina ei ole 

päivällistä. Jos opiskelija ei asu opistolla, hän voi syödä vain lounaan.  

 

Aikuisten perusopetuksen opiskelijan opiskelun täytyy olla päätoimista, eli keskimäärin yli 25 tuntia 

viikossa, silloin saa asuntolan ja ruuan. Jos opiskelet vähemmän, et voi asua tai syödä opistolla 

ilmaiseksi.  

5 Opiskelijan velvollisuudet 

 

5.1 Opintojen eteneminen 

 

Opiskelija huolehtii siitä, että hän suorittaa opinnot ja että kaikki kurssit on hyväksytty. Jos kursseja 

jää tekemättä, tulee varoitus. Jos opiskelija ei vieläkään tee tarpeeksi kursseja, voi sen jälkeen tulla 

koulusta erottaminen. Jos haluat asua ja syödä opistolla ilmaiseksi, sinun täytyy opiskella 

päätoimisesti eli keskimäärin 25 tuntia viikossa. 

 

6 Opiskelu aikuisten perusopetuksessa 

 

6.1 Opiskelumuodot 

 
Aikuisten perusopetus suoritetaan päiväopintoina tai etäopetuksena. Päiväopintoina opistolla on 

aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen ja päättövaiheen ryhmä. Lisäksi opintoja voi suorittaa myös 

perusopetuksen lisäopetuksen ryhmän (kymppiluokka) mukana.  

 

Aikuisten perusopetuksen kursseja on mahdollista suorittaa myös etäopintoina. Etäopiskelussa 

tarvitaan hyvää suomen kielen taitoa ja opiskelutaitoja.  
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Osan opinnoista voi suorittaa myös tekemällä pelkän kokeen, jos opiskeltava asia on opiskelijalle 

tuttua.   

 

 

6.2 Kurssin suorittaminen päiväopetuksessa 

 

Kurssin työmäärä on 28 tuntia. Hyväksytty kurssi tarkoittaa sitä, että olet tunneilla ja teet tehtävät, 

jotka opettaja antaa. Kurssin lopuksi voi olla tehtävä tai koe. Yksi oppitunti on 40 minuuttia. Tunnit 

ovat yleensä kaksoistunteja (80minuuttia).  

 

Kurssit voidaan arvioida kahdella tavalla:  

• Kaikki alkuvaiheen kurssit ja osa päättövaiheen kursseista arvioidaan suoritusmerkinnällä.  

S = suoritettu 

• Suurin osa päättövaiheen kursseista arvioidaan numeroilla 4-10   

 

Kurssi voi olla myös T tai K.  T tarkoittaa täydennä.  Silloin kurssista puuttuu esimerkiksi koe tai jotain 

tehtäviä. Jos opiskelija tekee puuttuvat tehtävät, kurssista voi saada vielä numeron.  K tarkoittaa 

keskeytynyt. Kurssi voi keskeytyä, jos poissaoloja on liikaa. Silloin kurssi pitää käydä uudelleen.  

 

Jos kurssista saa arvosanan 4, se on suoritettu, mutta kurssi ei ole mennyt läpi. Kurssi on siis hylätty. 

Suomen kielessä, englannissa ja matematiikassa kaksi kurssia saa olla 4. Muissa aineissa ei yhtään 

kurssia saa olla 4, vaan ne kurssit pitää uusia. Hylätyn kokeen voi uusia kaksi kertaa. Sen jälkeen 

koko kurssi pitää tehdä uudestaan. Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi uusia yhden kerran. Parempi 

arvosana jää voimaan.  

 

Koulusta ei saa olla pois. Jos on sairas, täytyy ilmoittaa heti ryhmänohjaajalle. Ilmoita Wilmassa tai 

laittamalla ryhmänohjaajalle Whatsapp- tai tekstiviesti. Kurssilta voi olla pois sairauden tai muun 

hyvän syyn takia 6 tuntia. Jos on enemmän pois, kurssi keskeytyy.  

 

  

6.3 Kurssin suorittaminen etäopiskeluna  

 

Aikuisten perusopetuksen kursseja voi suorittaa myös etäopiskeluna. Etäopiskelun yhteyshenkilö on 

Päivi Peltoniemi. Hänen kanssaan tehdään suunnitelma opintojen etenemisestä. Etäopiskelussa osa 

ainesta suoritetaan verkossa Studeon verkkomateriaalien avulla. Kurssilla tehdään paljon tehtäviä 

ja arvosana määräytyy tehtävien perusteella. Osassa aineissa myös etäopiskelussa kurssista tehdään 

lopuksi koe. Koe voi perustua sähköiseen materiaaliin tai oppikirjaan, jonka saa lainaksi opistolta. 

Arvosana määräytyy kokeen perusteella. Joissain aineissa myös tehtävät voivat kokeen lisäksi 

vaikuttaa arvosanaan.  
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7. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 
 

7.1 Opiston tietokoneet 
 

Tietokoneisiin tarvitaan tunnus ja salasana. Opiston kannettaville tietokoneille tunnus on 

Opiskelija ja salasana on Rauopiskelu. Omia töitä ei saa tallentaa tietokoneelle, koska koneet ovat 

kaikkien opiskelijoiden käytössä.   

 
Tietokoneet ovat yhteisiä, joten pidä niistä hyvää huolta. Sammuta kone aina käytön jälkeen. 

Muista kirjautua pois esimerkiksi sähköpostista. Tietokoneen asetuksia (esim. kieli) ei saa vaihtaa, 

eikä koneille saa tallentaa ylimääräisiä ohjelmia tai tiedostoja. Jos tietokone ei toimi, kerro heti 

opettajalle tai IT-vastaavalle (Jari Oksa). 

 

7.3 Wilma 
 

Wilmassa näet lukujärjestyksen, kurssit ja poissaolot tietokoneella ja puhelimella.  Sieltä näet, 

onko kurssi suoritettu ja mikä numero siitä tuli. Wilma löytyy osoitteesta http://wilma.rko.fi. 

Wilma-tunnukset annetaan opiskelijalle, kun koulu alkaa. Tunnuksia varten tarvitset oman 

sähköpostiosoitteen. Lataa Wilma-sovellus kännykkääsi. Tarkista puhelinnumero ja osoite ja korjaa 

ne Wilmaan. Pidä omat yhteystiedot ajan tasalla Wilmassa.  

 

7.2 Itslearning-oppimisympäristö 

 
Koulussa on käytössä Itslearning-oppimisympäristö. Itslearning-ympäristöön kirjaudutaan 

osoitteessa rko.itslearning.com. Osa kursseista voidaan suorittaa Itslearning-kurssina. Itslearning on 

saatavilla myös kännykkäsovelluksena, jolloin sen käyttö on helpompaa puhelimella tai tabletilla. 

Käyttäjätunnus ja salasana ovat samat kuin Wilmassa. 
 

8 Opintojen ohjaus 

 

Opinto-ohjausta antavat ryhmänohjaajat, opo ja jokainen opettaja omassa aineessaan. 

Etäopiskelijoiden oma yhteyshenkilö on Päivi Peltoniemi. Oma ryhmänohjaaja auttaa opiskelijoita 

kouluasioissa, esimerkiksi poissaolot, kurssien suorittaminen ja erilaiset todistukset. Opinto-

ohjaaja auttaa päättövaiheen kurssivalinnoissa ja hänen kanssaan mietitään sopiva jatko-

opiskelupaikka aikuisten perusopetuksen jälkeen. Aineen opettajat auttavat, jos aineen 

opiskelussa on jotain vaikeuksia.  
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9 Kurssit 

9.1 Alkuvaiheen kurssit 
 

Alkuvaiheessa opiskellaan paljon suomen kieltä ja muissa aineissa (matematiikka, biologia, 

maantieto, TVT) opiskellaan myös sen aineen sanoja. Alkuvaiheessa opiskellaan suomen kieltä niin 

hyvin, että voi päättövaiheessa opiskella uusia asioita suomen kielellä. Lukuvuonna 2021-2022 

alkuvaiheen kursseja on Raudaskylän Kristillisellä Opistolla tarjolla 40. Opiskelija suorittaa kaikki 

kurssit.  

 

OPPIAINE KURSSIT 
Suomi toisena kielenä 15 

Tieto- ja viestintätekniikka 2 
Opo 5 

Matematiikka 5 

Terveystieto 1 
Englanti 4 

Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus 3 

Ympäristötieto 2 

Liikunta 2 
Opistokurssi 1 

YHTEENSÄ 40 
 

Alkuvaiheen kurssit:  
 

Suomi toisena kielenä (s2) 

Läi06 Sanoista lauseisiin 

Läi07 Lauseista kohti tekstiä 

Läi08 Sujuvoitetaan luku- ja kirjoitustaitoja 

Läi14 Viestintää päivähoidossa, koulussa ja työelämässä 

As21 Lähtökohtia suomen kielen opiskelulle   

As22 Perusviestintää arkipäivän tilanteissa  

As23 Minä ja perheeni  

As24 Vuorovaikutusta asiointitilanteissa   

As25 Asumisen arkea   

As26 Matkustaminen eri kulkuvälineissä  

As27 Terveys ja hyvinvointi   
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As28 Minun päiväni  

As29 Työelämässä toimiminen   

As210 Minun historiani   

As211 Asuminen   

 

Englanti 

Aena1 Lähtökohtia englannin opiskelulle   

Aena2 Perusviestintää arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa  

Aena3 Vuorovaikutus asiointitilanteissa 

Aena4 Koulu ja opiskelu 

 

Matematiikka 

Ama1 Luvut ja laskutoimitukset I 

Ama2 Luvut ja laskutoimitukset II 

Ama3 Geometria I 

Ama4 Geometria II 

Ama5 Matemaattinen ongelmanratkaisu 

 

Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus 

Lyk2 Demokraattinen yhteiskunta 

Ayk1 Yhteiskunnan perusrakenteet ja arjen taidot 

Ayk2 Historia, maatuntemus ja yhteiskunnan toiminta 

Ayk3 Kulttuuri-identiteetti ja vuorovaikutus 

 

Ympäristö- ja luonnontieto 

Ayl1 Ihminen ja monimuotoinen maailma 

Ayl2 Luonnon rakenteet 
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Terveystieto 

Ate1 Terve elämä  

 

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot 

Aot1 Ura- ja elämänsuunnittelutaidot 

Aot2 Työelämään tutustuminen  

Aot3kv Opinto- ja ryhmänohjaus 1 

Aot4kv Opinto- ja ryhmänohjaus 2 

Aot5kv Työelämään tutustuminen (TET-jakso) 

 

Muut kurssit 

 

Atvt1k Tieto- ja viestintätekniikka 1 

Atvt2k Tieto ja viestitätekniikka 2 

Ali1k Energiaa liikunnasta 

Ali2kv Liikunta tavaksi 

Aok1k Opistokurssi 
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9.2 Päättövaiheen kurssit 

 

Perusopetuksen päättötodistukseen vaaditaan vähintään 46 kurssia. Kurssit koostuvat kaikille 

pakollisista kursseista sekä valinnaisista kursseista.  

 

OPPIAINE PAKOLLISET KURSSIT VALINNAISET 
KURSSIT 

ARVOSA-
KOROTUKSEEN 
VAADITTAVAT  
KURSSIT 

Äidinkieli TAI 6  pai4, pai9 

Suomi toisena kielenä 10 5 ps21, ps25, 
ps26, ps27, 

ps210 
Englanti 8 2 pen7, pen8 

Ruotsi 6 2 prub5, prub6 

Matematiikka 8  pma1, pma3, 
pma6, pma8 

Uskonto/elämänkatsomustieto 1  pue1 

Historia 1 1 phi1 

Yhteiskuntaoppi 2 1 pyh1, pyh2 

Fysiikka 1 1 pfy1 

Kemia 1  pke1 
Biologia 1 1 pbi1 

Maantieto 1 1 pge1 

terveystieto 1  pte1 

Opo 2 5 - 

Tieto- ja viestintätekniikka - 1 - 

Liikunta - 2 - 
Kuvataide - 1 - 

Musiikki - 1 - 
Kotitalous  2  

Muut kurssit - 1 - 

 

 

Päättövaiheen kurssit 

 

Äidinkieli  

päi1 Suomen kielen ja kirjallisuuden perusteet 

päi2 Monimuotoiset tekstit 

päi3 Suomen kieli ja kirjallisuus 

päi4 Kieli ja kulttuuri 
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päi5 Puhe- ja vuorovaikutustaidot 

päi6 Median maailma 

päi7 Kauno- ja tietokirjallisuuden lukeminen 

päi8 Tekstien tulkinta 

päi9 Tekstien tuottaminen 

päi10 Nykykulttuurin ilmiöitä ja kirjallisuutta 

 

Suomi toisena kielenä (s2) 

ps21 Opiskelutaitojen vahvistaminen 

ps22 Luonnontieteen tekstit tutummiksi 

ps23 Yhteiskunnallisten aineiden tekstit tutummiksi 

ps24 Median tekstejä ja kuvia 

ps25 Tiedonhankintataitojen syventäminen  

ps26 Uutistekstit 

ps27 Mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen  

ps28 Kaunokirjalliset tekstit tutuiksi  

ps29 Kulttuurinen moninaisuus - moninainen kulttuuri 

ps210 Ajankohtaiset ilmiöt Suomessa ja maailmalla 

ps211k Ympäristömme 

ps212k Yhteiskuntamme 

ps213k Medialukutaito 

ps214k Kulttuuria ja ajankohtaisia ilmiöitä  

ps215k Kertauskurssi 

 

 

Ruotsi 

prub1 Lähtökohtia ruotsin opiskelulle   

prub2 Perusviestintää arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa 

prub3 Vuorovaikutus asiointitilanteissa 

prub4 Selviytyminen muodollisemmista tilanteista  
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prub5 Palvelu- ja viranomaistilanteet 

prub6 Ajankohtaiset ilmiöt 

prub7v Miksi Suomessa puhutaan ruotsia? 

prub8v Avaimet elinikäiseen kieltenopiskeluun 

 

Englanti 

pena1 Työelämässä toimiminen ja muita muodollisia tilanteita 

pena2 Palvelu- ja viranomaistilanteet ja osallistuva kansalainen 

pena3 Kertomuksia minusta ja ympäristöstäni 

pena4 Ajankohtaiset ilmiöt 

pena5 Kulttuurikohtaamisia 

pena6 Globaalienglanti 

pena7 Liikkuvuus ja kansainvälisyys 

pena8 Avaimet elinikäiseen kieltenopiskeluun 

pena9kv Kohti lukio-opintoja 

pena10kv Sujuva keskustelutaito 

 

 

 

Matematiikka 

pma1 Luvut ja laskutoimitukset I 

pma2 Luvut ja laskutoimitukset II 

pma3 Lausekkeet 

pma4 Yhtälöt 

pma5 Geometria 

pma6 Prosentit 

pma7 Funktiot ja tilastot 

pma8 Geometria ja trigonometria 
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Uskonto 

pu1 Uskonnot maailmassa 

pu2 Etiikka 

 

Elämänkatsomustieto 

pet1 Katsomukset ja ihmisoikeudet 

pet2 Etiikka 

 

Historia 

phi1 Suomen historian käännekohdat 

phi2kv Teollisuusyhteiskunnan synnystä nykyaikaan  

 

Yhteiskuntaoppi 

pyh1 Yhteiskuntajärjestelmä sekä julkiset palvelut 

pyh2 Työelämän tuntemus ja oma talous  

pyh3kv Media ja ajankohtaiset ilmiöt 

 

Fysiikka 

pfy1 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

pfy2kv Voima ja liike 

 

Kemia 

pke1 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä 

pke2kv Kemia maailmankuvan rakentajana 

 

Biologia 

pbi1 Mitä elämä on? 

pbi2kv Mitä ihminen on?  
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Maantieto 

pge1 Muuttuva maapallo ja kestävä tulevaisuus 

pge2kv Suomen maantiede 

 

Terveystieto 

pte1 Terve elämä 

 

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot 

pot1 Jatko-opinnot ja ammatinvalinta 

pot2 Työelämäosaaminen 

pot3kv Opinto- ja ryhmänohjaus 1 

pot4kv Opinto- ja ryhmänohjaus 2 

pot5kv Työelämään tutustuminen 1 

pot6kv Työelämään tutustuminen 2 

pot7kv Tutor-kurssi 

pot8kv Henkilökohtainen ohjaus 

 

Tieto- ja viestintäteknologia 

ptv1kv Tieto- ja viestintätekniikka 1 

 

Liikunta 

pli1kv Energiaa liikunnasta 

pli2kv Liikunta tavaksi 

pli3kv Harrasteliikunta 

 

Musiikki 

pmu1kv Musiikki 

 

Kuvataide 

ptv1kv Kuvataide 1 
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ptvt2kv Kuvataide 2 

 

Kotitalous 

pkotkv1 Kotitalous 1 

pkotkv2 Kotitalous 2 

 

Muut kurssit 

pok1kv Opistokurssi 

 

 

 

 

 

10 Arviointi  

 

Opettaja kertoo, miten kurssi arvioidaan. Kurssilla voi olla koe tai tehtäviä. Opettaja voi arvioida 

myös, että osaatko tunnilla ja ovatko kotitehtävät valmiina. Poissaolot vaikuttavat myös arviointiin.  
 

Alkuvaiheen kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Jos kurssista puuttuu jotakin, se arvioidaan 

merkinnällä Täydennettävä (T). Jos kurssi on täydennettävä, kurssin voi vielä suorittaa, jos tekee 

tehtävät. Jos kurssi on kesken, esimerkiksi opiskelijalla on paljon poissaoloja, kurssi arvioidaan 

keskeytyneeksi (K). Kurssi pitää suorittaa uudestaan.  

 

Päättövaiheen kurssit arvioidaan numeroasteikolla. Arvosteluasteikko on: 4 (heikko), 5 (välttävä), 6 

(kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen). Opintoja voidaan arvioida 

joillakin kursseilla myös suoritusmerkinnällä (S). Kurssit voivat olla myös täydennettäviä (T) tai 

keskeytyneitä (K). Sanallisella arvioinnilla voidaan täydentää numeroarviointia.  

  

 


