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HAKEMUS MUUALLA SUORITETUN KURSSIN 

HYVÄKSILUKEMISESTA LUKIOSSA / OSAAMISEN 

TUNNISTAMINEN 

”Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat 
aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. 
Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata lukion oppimäärään kuuluvia 
pakollisia, syventäviä tai soveltavia opintoja. Opiskelijan osaamisen tunnustamisessa noudatetaan, 
mitä 17 ja 17 a §:ssä säädetään opiskelijan arvioinnista ja siitä päättämisestä. Tarvittaessa 
osaaminen on osoitettava koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla.” (Lukiolaki 629/1998, 23 § 1 

mom., muutettu lailla 1116/2008) 

Ähtärin lukiossa muualla suoritetut opinnot voidaan hyväksyä kurssisuorituksiksi kyseisen aineen 

opettajan ja rehtorin luvalla. Perusajatuksena on se, että opinnot vastaavat tuntimäärältään lukion 

kursseja, 38 tuntia. Kursseista tulee olla todistus, jonka kopio liitetään hakemukseen. Täytä alla 

olevat kentät ja toimita kyseisen aineen opettajalle tai rehtorille. Seuraavalla sivulla lista muista kuin 

lukiokursseista, jotka luetaan hyväksi opintoihin. Mikäli haet pakollisen tai valtakunnallisen 

syventävän kurssin korvaamista, merkitse mitä kurssia haet, muista kursseista katso koodit toiselta 

sivulta. 

Opiskelijan nimi: 

Mitä haetaan hyväksiluettavaksi? 

  

 

Hyväksyntä: 

 

 

Lukiolain 34 §:n mukaan muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemista koskevaan päätökseen 

saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimus on 

tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu opiskelijalle tiedoksi. (Lukiolaki 629/1998, 

34 § ja 34 b §, muutettu lailla 958/2015.) 



 HAKEMUS 

 

  

Ähtärin lukio | Lukiontie 1, 63700 Ähtäri | 040 653 0333 | ahtarin.lukio@ahtari.fi | https://peda.net/ahtari/lukio 

Harrastuneisuuteen pohjautuvat suoritukset 

Harrastus, joka tähtää kilpaurheilutoimintaan  max 10 kurssia LI10-LI19 

Harrastus, esimerkiksi isoihin julkisiin näytelmä  

produktioihin osallistumien, joihin koulutuksesta ja 

valmennuksesta vastaa kansalaisopisto max 3 kurssia NÄYTELMÄ 

Isoskoulutus seurakunnan järjestämänä 1 kurssi MUK1 

Musiikkiopiston kurssit soveltuvin osin max 8 kurssia MU8- 

Useamman kuin yhden kauden oppilaskunnassa  

olleet opiskelijat. 1-2 kurssia 2 kurssia 

Peruskoulusta hyväksiluettavat valinnaisen kurssit: 

ATK-ajokortti 2 kurssia 

MA 95 1 kurssi 

RU 95 1 kurssi 

Venäjä 2 kurssia 

Saksa 2 kurssia 

Kesälukiossa tai kansanopistossa suoritettavat kurssit 

lukiokurssejamme vastaavista kursseista opettaja  

tekee hyväksymisen ja arvosanasiirron  

todistuksen perusteella. 

Lista ei ole poissulkeva, eli myös muista suorituksista voi hakea suoritusten hyväksilukemista. 

Hakemukset käsitellään näiden osalta tapauskohtaisesti, pääsääntönä on 38 tunnin kokonaisuus. 

 


