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Tämä opinto-opas koskee 1.8.2021 aloittaneita 

opiskelijoita, jotka noudattavat lukion 

opetussuunnitelmaa LOPS2021 

 

Lukio-opintoihin liittyviä käsitteitä 

Moduuli = Valtakunnalliset lukio-opinnot on jäsennelty 

opetussuunnitelman perusteisiin 1-3 opintopisteen 

moduuleiksi, joista jokainen lukio rakentaa omat 

opintojaksonsa.  

Opintopiste = Yhteen opintopisteeseen sisältyy 11,4 

kertaa 75 min oppituntia. Lukio-opintojen suorittaminen 

vaatii vähintään 150 opintopistettä.  

Opintojakso = Jokaisen lukion itse päättämä ja yhdestä 

tai useammasta oppiaineesta koostuva kokonaisuus, 

josta opiskelija saa arvosanan. Jos opintojakso koostuu 

useamman oppiaineen moduuleista, kaikista 

oppiaineista saa erillisen arvosanan. Opintojaksojen 

pituus voi vaihdella.  

Periodi = Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin, joissa 

jokaisessa on erilainen lukujärjestys.  
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Huomioitavaa työjärjestyksessä 

Syyslukukauden alussa opiskelijat valitsevat opinto-

ohjaajan ja ryhmäohjaajan tuella Wilman 

kurssitarjottimen kautta opintojaksot kaikkiin periodeihin. 

Jokaisen opiskelijan työjärjestys näkyy Wilmassa. 

Työjärjestyksestä näkyvät myös oppiaineet, 

opetusryhmät, opintojaksojen tunnukset, opettajat ja 

opetustilat.  

Valintoihin sitoutuminen 

Opiskelijan on sitouduttava tekemiinsä opintovalintoihin. 

Mikäli opiskelijan on muutettava valintojaan (esimerkiksi 

vaihdettava pitkän matematiikan opinnot lyhyeen), on 

opiskelijan aina keskusteltava ensin asiasta opinto-

ohjaajan kanssa.  

Koeviikko 

Yleensä periodin lopussa on koeviikko, jonka 

työjärjestys poikkeaa periodin normaalista työviikosta.  
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Laaja-alainen osaaminen 

Lukio-opintojen tavoitteena on oppiaineiden sisältöjen 

opettamisen lisäksi kehittää opiskelijan laaja-alaista 

osaamista. Laaja-alainen osaaminen sisältää 

elämänhallinnan ja vastuullisen vaikuttamisen taitoja, 

jotka ihminen hallitsee, vaikka koulussa opittu tieto 

unohtuisi tai vanhenisi. Laaja-alaisen osaamisen taitoja 

kehitetään kaikissa aineissa ja kaikissa opintojaksoissa.  

Lukio-opinnot 

Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaisista 

opintojaksoista. Pakollisia opintojaksoja suoritetaan 94 

tai 102 opintopistettä (op) ja valtakunnallisia valinnaisia 

opintopisteitä vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi 

opintoihin voi sisällyttää koulukohtaisia valinnaisia 

opintojaksoja. Lukio-opintojen laajuus on vähintään 150 

opintopistettä.  

Sekä valtakunnallisten että koulukohtaisten 

opintojaksojen keskeiset sisällöt ja tavoitteet 

määritellään opetussuunnitelmassa (LOPS2021). 

Opetussuunnitelma on nähtävissä opintopolun kautta  

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnite

lma/12913164/lukio/tiedot 
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Yhteystiedot 
 
Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukio 
Länkipohjantie 64 
17800 Kuhmoinen 
lukio@kuhmoinen.fi 
 
rehtori Juha Nupponen  puh. 040 561 8210 
koulusihteeri Minna Korppila puh. 040 534 1661  
opinto-ohjaaja Jari Räsänen puh. 040 359 4546  
opettajat   puh. 040 712 2657 

 
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kuhmoinen.fi  

 
 

Opinnot 
 
Lukio pyrkii tarjoamaan mahdollisimman hyvät edellytykset 
monipuoliselle oppimiselle ja jatko-opinnoille. Opiskelun onnistuminen 
on opiskelijasta itsestään kiinni. Lukiossa opiskelu antaa enemmän 
valinnan mahdollisuuksia ja huomioi aikaisempaa paremmin opiskelijan 
opiskelutoivomuksia mutta lisääntyvä joustavuus tuo vastaavasti 
mukanaan kasvavaa omakohtaista vastuuta opiskelusta.  
 
Lukio-opintojen onnistuminen edellyttää motivoitunutta asennetta, 
omatoimisuutta ja yhteistyökykyä.  
 
Lukio suoritetaan tavallisimmin kolmessa vuodessa, mutta enintään 
neljässä vuodessa, ellei rehtori perustellusta syystä myönnä lisäaikaa. 
Erityisesti viimeistä vuotta käyvien opiskelijoiden on itse huolehdittava, 
että he ovat suorittaneet riittävästi opintoja.  Ryhmänohjaajat seuraavat 
opiskelijoiden vuotuista opintomäärien kertymistä säännöllisin välein.  
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Työjärjestykset suunnitellaan opiskelijoiden valintojen perusteella. 
Valintojen laajuuden ja monimuotoisuuden vuoksi aivan kaikkia toiveita 
ei voida aina toteuttaa. Näin opiskelijalla voi olla joissakin tilanteissa 
samassa palkissa osin päällekkäisiä valintoja.  
 
Jos opiskelussa tulee päällekkäisiä, yhtäaikaisia opintoja eri aineissa, 
järjestelyistä on aina sovittava opettajien kanssa. Tämä edellyttää 
opiskelijalta aina ensin keskustelua opinto-ohjaajan kanssa. Tämä 
tilanteessa, jossa aiot osallistua kummankin moduulin tai opintojakson 
opetukseen.  
 
Periaatteena ovat:  
1) pakolliset opinnot ovat etusijalla valinnaisiin opintoihin nähden  
2) joustavat järjestelyt ovat riippuvaisia opiskelijan mahdollisuudesta 
selviytyä opinnoista normaalisti (arvioidaan tapauskohtaisesti) 
3) liikunnassa pääsääntöisesti aina lähiopetusta  
4) kielissä päällekkäisiä opintoja vain pakottavissa tapauksissa. 
 
 
Sitoutuminen valintoihin 
 
Opiskelijan tulee sitoutua tekemiinsä valintoihin. Lukuvuoden 
aikana opiskelijan on yleensä mahdollista valita lisää opintoja, 
mutta niiden poisjättäminen opinnoista on pääsääntöisesti 
kielletty.  
 
 
 
 
Opintojakson arviointi 
 
Opintojakso suoritetaan, ellei muutoin ole erikseen sovittu, osallistumalla 
oppitunneille, tekemällä opintojakson aikana annetut tehtävät sekä 
suorittamalla mahdollisen opintojaksoon kuuluva koe (kirjallinen koe, 
digikoe tai abittikoe).  
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Kaikki lukion opinnot arvioidaan tosistaan riippumatta. Arvosanat ovat 
opiskelijoiden nähtävillä Wilmassa yleensä noin viikko periodin 
päättymisen jälkeen.   
 
Pakolliset ja lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 
valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot arvioidaan numeroin (4-10) 
lukuun ottamatta opinto-ohjaus ja teemaopinnot (suoritusmerkintä). 
Arvosana 4 merkitsee hylättyä suoritusta. Kesken olevasta 
opintosuorituksesta merkitään oppilashallintojärjestelmään SK 
(=suoritus kesken). Kesken oleva opintojakso on täydennettävä 
seuraavan jakson aikana. Keskeytetystä opinnoista merkitään 
oppilashallintojärjestelmään K (=keskeytynyt).  
 
Arvosanaa ei anneta opiskelijalle, joka ilman hyväksyttävää syytä on 
ollut poissa opintojaksolta oppitunnilta liian monta oppituntia tai muuten 
laiminlyö opiskelunsa. Oppilaan arvioimatta jättämisestä päättää 
aineenopettaja. 
 
   
 
Itsenäinen opiskelu, verkko-opinnot 
 
Lukion yhtenä tehtävänä on tukea opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja 
oppimistaitoja. Tämä edellyttää monipuolisten ja vaihtelevien opetus- ja 
työskentelymenetelmien käyttöä. Opiskelun itsenäisyys ja joustavuus 
kuuluvat yhtenä osana lukion työtapoihin. Itsenäinen opiskelu tarkoittaa 
yleensä opiskelua ilman muodollista lähiopetusta. Se voi koskea 
kokonaista opintojaksoa, lyhyempää opiskelukokonaisuutta tai näiden 
osia. Itsenäisyys merkitsee tällöin opiskelijan oman toiminnan 
tavoitteellista suunnittelua ja toteuttamista sekä itsearviointia opiskelun 
aikana. Erityisesti itsenäinen opiskelu edellyttää vastuun ottamista 
omasta toiminnasta ja sen tuloksista. 
 
Luvan kokonaisen opintojakson itsenäiseen opiskeluun myöntää 
aineenopettajan suosituksesta rehtori. Opiskelijan on kuitenkin 
neuvoteltava itsenäisistä opinnoista ensin opinto-ohjaajan kanssa. 
Itsenäisestä opiskelusta tehdään anomus, joka täytetään, sekä siihen 
otetaan aineopettajalta lausunto. Anomus toimitetaan rehtorille.  
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Lukio-opetusta järjestetään myös verkko-opintoina. Verkko-opinnot 
sovitaan tapauskohtaisesti opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa. Myös 
verkko-opinnoista tehdään anomus, joka täytetään, sekä siihen otetaan 
aineopettajan lausunto. Anomus toimitetaan rehtorille. Itsenäistä 
opiskelua tai verkko-opintoja ei saa aloittaa ennen kuin rehtori on 
käsitellyt asian ja tehnyt siitä hyväksymispäätöksen. Mikäli 
hyväksymispäätöstä ei tule, opintoja ei saa aloittaa.  
 
 

 

 

Opiskelu muissa oppilaitoksissa 

Lukion opiskelija voi osallistua muissa oppilaitoksissa järjestettävään 
opetukseen ja lukea näissä suoritetut opinnot hyväkseen, jos ne 
tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään ovat lukion opetussuunnitelman 
LOPS2021 mukaisia. Rehtori hyväksyy opetussuunnitelman 
periaatteiden mukaisesti hyväksi luettavat opinnot opinto-ohjaajaan 
suosituksesta. Myös tässä tapauksessa opiskelijan tulee keskustella 
asiasta ensin opinto-ohjaajan kanssa ennen opintojen aloittamista.  

 
Etenemiseste 
 
Opiskelijalle syntyy etenemiseste, mikäli kyseisessä oppiaineessa on 
pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa kaksi peräkkäistä 
hylättyä arvosanaa. Etenemisesteestä huolimatta opiskelija saa vielä 
aloittaa seuraava opintojakson opiskelun, jos muutoin koko lukion 
oppimäärän suorittaminen viivästyisi kohtuuttomasti. Tukiopetus on 
pakollista ennen uusintakuulusteluun menoa.  
Etenemiseste poistuu, mikäli vähintään toinen opintojakso suoritetaan 
hyväksytysti. 
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Uusintakuulustelu 
 
Opiskelijalla, joka on saanut hylätyn arvosanan, on oikeus enintään kaksi 
kertaa osallistua kurssin uusintakuulusteluun. Jos opiskelija on 
kahdessa uusintakuulustelussa saanut oppiaineen opintojaksosta 
hylätyn arvosanan, on hänen osallistuttava opintojakson opetukseen. 
Lisäksi oppilaalla on oikeus osallistua kerran opintojakson 
uusintakuulusteluun, vaikka hän on saanut opintojaksosta hyväksytyn 
arvosanan. Jos uusintakuulustelussa saatu arvosana on parempi kuin 
entinen, merkitään uusintakuulustelussa saatu arvosana opintojakson 
arvosanaksi. 
 
Uusintakuulustelut ovat koulupäivän päätteeksi - yleensä klo 15 - 18.00 
pari viikkoa koeviikon jälkeen.  
 
 
 

Oppiaineen oppimäärän arviointi 

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan opiskelemista 
oppiaineen opintojaksoista. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi 
olla erilaajuiset oppimäärät. Matematiikan yhteinen opintojakso luetaan 
mukaan opiskelijan suorittamaan matematiikan oppimäärään. Aineen 
oppimäärä koostuu pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista 
opintojaksoista ja niistä koulukohtaisista valinnaisista opintojaksoista, 
jotka opiskelija on suorittanut hyväksytysti.  

Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä arvosanoja 
valtakunnallisissa opintojaksoissa enintään seuraavasti: 
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Pakollisia ja valinnaisia joista hylättyjä voi olla 
enintään 

2-5 op o op 

6-11 op 2 op 

12-17 op 4 op 

18 op tai enemmän 6 op 

 
 
 
 
Suulliset kuulustelut 
Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua eri oppiaineiden suullisiin 
kuulusteluihin eli tentteihin ennen päättötodistuksen saamista. Suullisiin 
kuulusteluihin voi sisältyä myös kirjallisia tehtäviä. Mikäli opiskelija 
osoittaa näissä kuulusteluissa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen 
hallintaa, kuin arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, 
tulee arvosanaa korottaa. 
 
Opiskelija voi osallistua kuulusteluun myös ilman aietta korottaa 
päättöarvosanaa. Tenttejä ei voi uusia.  
 
 
Tukiopetus 
 
Oppimisvaikeuksien esiintyessä opiskelijalla on oikeus saada 
tukiopetusta. Opiskelijan on itse hakeuduttava tukiopetukseen ottamalla 
yhteyttä kyseisen oppiaineen opettajaan. Tukiopetusta ei anneta, jos 
opiskelija on laiminlyönyt opiskelunsa.  
 
Tukiopetus on järjestettävä opiskelijan hyppytunnille tai muuten 
oppitunnista vapaalle ajalle, ellei se ole mahdotonta. Jos opiskelijalla 
on etenemiseste, hänen on osallistuttava tukiopetukseen ennen 
uusintakuulustelua. 
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Opinto-ohjaus 

Opintojen ohjauksella tuetaan lukion opiskelijaa niin, että hänen 
opintonsa sujuisivat, ja että hänen valmiutensa tehdä lukio-opintoja ja 
jatko-opintoja koskevia suunnitelmia ja valintoja kehittyisivät. Jokaisella 
opiskelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta lukio-
opintoihin ja jatko-opintoihin liittyvissä asioissa. Opiskelija voi varata ajan 
opinto-ohjaajalta henkilökohtaiseen keskusteluun milloin tahansa 
opintojensa aikana. Opinto-ohjelman muutoksista ja ongelmatilanteissa 
opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan. Aineenopettaja ohjaa 
opiskelijaa omaan aineeseensa liittyvissä asioissa. 
 

 

 

Ryhmänohjaaja 

Ryhmänohjaajan tehtävänä on perehdyttää opiskelija lukuvuoden alussa 
lukiotyöskentelyyn. Hän myös tiedottaa opiskelijalle ajankohtaisista 
asioista sekä toimii yhteyshenkilönä kodin ja koulun välillä. Lisäksi hän 
seuraa opinto-ohjaajan kanssa opiskelijan opintojen edistymistä ja 
kurssikertymää säännöllisesti.  

 

Aineenopettaja 

Aineenopettaja vastaa oman aineensa opiskelusta, ohjauksesta, yo-
kirjoituksiin liittyvistä asioista sekä seuraa poissaoloja opiskeltavan 
opintojakson aikana. Hän myös ilmoittaa ryhmänohjaajille opinnoissa 
ilmenevistä mahdollisista ongelmista. 
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Oppikirjat 
 
Lukion opiskelija voi lainata kierrätettävät oppikirjat lukion kirjastosta. 
Joihinkin oppiaineisiin liittyvät työ- ja harjoituskirjat on hankittava itse.  
Lainatut kirjat on palautettava viimeistään lukio-opintojen päättyessä. 
Mahdollisesti turmeltuneista ja palauttamatta jääneistä kirjoista peritään 
kirjan hankintahinta.  
 
Pääsääntöisesti oppikirjat palautetaan aina periodin päättyessä 
kirjastoon takaisin. Kirjojen lainauksista yo-kirjoituksiin valmistautumista 
varten sovitaan kirjastonhoitajan kanssa. Itse hankittavista kirjoista 
aineenopettajat antavat lisätietoa.  
 

 

 

Tietokoneet 

Lukion opiskelija saa veloituksetta koko opiskeluajakseen 
opiskeluvälineeksi kannettavan tietokoneen. Koneen saa käyttöönsä 
opintojen alkaessa, opiskelija sekä huoltaja allekirjoittavat 
käyttösitoumuksen.  
 
Opiskelija sitoutuu pitämään koneen käyttökunnossa ja mukana 
opiskelun aikana. Opiskelija käyttää konetta myös koeviikon kokeissa 
sekä sähköisissä yo-kokeissa.   
 
 
 
Poissaolot ja myöhästyminen 

Oppitunneille tullaan ajoissa ja poissa ollaan vain pakottavista syistä. 
Oppitunnilta myöhästely ja poissaolo vaikeuttavat oppimista. Opiskelijan 
tulee osallistua opetukseen, jollei hänellä ole poissaoloon lupaa. 
Huoltajan tulee ilmoittaa ryhmänohjaajalle jos opiskelija joutuu olemaan 
sairauden vuoksi poissa. Poissaoloon yksittäiseltä tunnilta on pyydettävä 
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lupa ao. aineen opettajalta. Enintään viiden päivän poissaoloon 
pyydetään lupa ryhmänohjaajalta. Rehtori myöntää luvan pitempään 
poissaoloon. 

Poissaolot ilmoitetaan ja selvitetään ryhmänohjaajalle Wilmassa.  

 
 
 
Koulusta eroaminen 
Jos opiskelija eroaa koulusta, hänen on ensin keskusteltava asiasta 
ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelija pyytää eroa 
perusteluineen kirjallisesti rehtorilta sekä palauttaa oppikirjat sekä 
tietokoneen (myös lunastus mahdollisuus mikäli opinnot ovat kestäneet 
yli vuoden) ennen eropäätöksen saamista. Palauttamatta jääneet kirjat 
laskutetaan opiskelijalta. Opiskelija saa erotodistuksen kansliasta, kun 
kaikki eropäivään mennessä suoritetut opinnot on arvioitu sekä 
velvoitteet suoritettu. 
 
 
Opiskelijan oikeudet, velvollisuudet ja kurinpito 
 
Oikeudet 
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä saada 
opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Opiskelijalla 
on oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta 
häneen. 
 
Velvollisuudet 
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty 
siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja 
käyttäydyttävä asiallisesti. 
 
Kurinpito 
Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai 
käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. 
Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan 
erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi. 
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Plagiointi, vilppi 
 
Plagioinnilla tarkoitetaan luvatonta lainaamista, eli jonkun toisen 
laatima työ (teksti, kaavio, ohjelmakoodi, kuva jne.) esitetään 
omana. Plagiointi ja vilppi on yksiselitteisesti kielletty. Kirjallisia töitä tai 
esityksiä ei saa plagioida. Vilppi on epärehellinen keino tai teko, etenkin 

jonkun harhauttamiseksi. Vilppiä ovat esimerkiksi kokeissa lunttaaminen 
tai toisen opiskelijan harjoitustyön kopioiminen. Vilpistä tulee 
seuraamuksia. Ylioppilaskokeissa vilpistä seuraa koko tutkintokerran 
kokeiden hylkääminen. 

Yo-tutkinto 

Keväästä 2022 alkaen vaaditaan ylioppilastutkinnon valmiiksi 
saamiseen viisi koetta. Tämä koskee niitä kokelaita, jotka aloittavat 
tutkinnon suorittamisen kevään 2022 tutkinnossa. Kokelas, joka 
suorittaa osan kokeista syksyllä 2021 (tai keväällä 2021 ja syksyllä 
2021) ja loput keväällä 2022, suorittaa tutkinnon nykyisen mallin 
mukaan.  

Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen suorittaminen vaaditaan jatkossakin 
kaikilta kokelailta, ja muut vaadittavat neljä koetta tulee valita 
seuraavista ryhmistä: 

1. vieras kieli 
2. toinen kotimainen kieli 
3. matematiikka 
4. reaali 

Vähintään yhden kokeen tulee jatkossakin olla pitkän oppimäärän koe.
 Kokelas valitsee kokeita vähintään kolmesta eri ryhmästä. 

  

 

www.ylioppilastutkinto.fi/ 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/
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Tupakointi, päihteet 
 
Tupakkalaki kieltää yksiselitteisesti tupakoinnin koulun sisätiloissa ja 
pihamaalla. Lukion opiskelija ei saa osallistua opetukseen päihtyneenä 
tai hallussa pitää päihteitä koulussa. 
 
 
Terveydenhoito 
 
Koululla on oma terveydenhoitaja. Hänet tavoittaa koululta 2 - 3 päivänä 
viikossa erillisen aikataulun mukaisesti. Syyslukukauden alussa 
terveydenhoitaja ilmoittaa vastaanottopäivät. 
 
 
Lukion opiskelijoiden koulumatkatuki 
 
Lukion opiskelija, jonka yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 7 
km, on oikeutettu koulumatkatukeen. Kelan sivuilta saatavalla 
lomakkeella (KM 1) anotaan Kelalta koulumatkatukea, tuki haetaan 
erikseen jokaiseksi lukuvuodeksi. Lomake täytetään ja toimitetaan 
koululle, josta se lähetetään tarkistettuna Kelalle.  
 
Lisätietoja:  www.kela.fi/opintotuki.fi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.kela.fi/opintotuki.fi
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Opiskeluhuolto 
 
Opiskeluhuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja 
sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Se on koko 
opiskeluympäristön ja –yhteisön hyvinvoinnista huolehtimista 
sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista 
tunnistamista ja niihin puuttumista. Vastuu opiskeluhuollosta 
kuuluu kaikille lukiossa työskenteleville. 
 
Opiskeluhuollon tavoitteena on 
 

 luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö 

 ehkäistä syrjäytymistä 

 tukea opiskelijaa 

 säilyttää yhteisön toimintakyky turvallisuutta ja hyvinvointia 
uhkaavissa tilanteissa 

 edistää opiskelijoiden osallisuutta opiskeluyhteisön 
hyvinvoinnissa 

 edistää hyvinvointia yhteistyössä sidosryhmien kanssa 
 
Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa ovat 
 

 terveydenhoitopalvelut 

 kuraattoripalvelut 

 psykologipalvelut 

 monialaiset asiantuntijaryhmät 
 
Opiskelija saa halutessaan avukseen monialaisen 
asiantuntijaryhmän. Asiantuntijaryhmä (ATR) kootaan opiskelijan 



18 Lukion opinto-opas 2021-2022 LOPS 2021 

 

 

hyvinvoinnin edistämiseksi ja selvittää yhdessä, millaisesta tuesta 
tai palveluista saattaisi olla hyötyä.  
 
Terveydenhoitajan vastaanottotilat sijaitsevat C-rakennuksessa. 
Hän on paikalla kolmena päivänä viikossa. 
 
 
Kuraattorin vastaanottotilat sijaitsevat C-rakennuksessa. Hän on 
psykososiaalisen työn asiantuntija. Kuraattorille voi hakeutua 
esim. opiskeluun, ihmissuhteisiin, mielialaan, päihteisiin, 
talouteen ja asumiseen liittyvissä ongelmissa.  
 
 
Psykologi tarjoaa keskusteluapua. Hän voi lisäksi selvittää ja 
arvioida nuoren kehityksessä, opiskelussa tai oppimisessa esiin 
tulevia pulmia.  
 
Lisäksi nuorten apuna on tarvittaessa myös Etsivä nuorisotyö, 
sekä seurakunnan ja erilaisten järjestöjen tarjoamat palvelut.  
 
 
Tuen tarvetta voi syntyä, jos 
 

 opiskelija on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan esim. 
sairastamisen tai vaikean elämäntilanteen vuoksi 

 hänellä on lukivaikeus 

 hänellä on esimerkiksi kielellinen, matemaattinen, 
motorinen tai tarkkaavaisuuden häiriö tai fyysinen vamma 

 hänellä on sosiaalisia vaikeuksia, mielenterveyteen tai 
elämäntilanteeseen liittyviä ongelmia 

 hänen äidinkielensä ei ole suomi 
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Tuen muotoja voivat olla 
 

 opetuksen eriyttäminen 

 tukiopetus 

 opiskeluvälineisiin liittyvät yksilölliset ratkaisut 

 muut pedagogiset keinot esim. erilaiset tavat antaa 
arvioitavia näyttöjä 

 erityisopettajan antama ohjaus 

 opinto-ohjaajan ja ryhmäohjaajan ohjaus 
 
Tarvittaessa opiskelija voi lausuntoihin perustuen hakea 
erityisjärjestelyjä ylioppilaskirjoituksiin. Opinto-ohjaaja ja 
erityisopettaja neuvovat erityisjärjestelyjen hakemisessa.  
 
 
 
Oppivelvollisuus ja lukion maksuttomuus 
 
Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija on täyttänyt 18 
vuotta tai on sitä ennen suorittanut toisen asteen opinnot 
loppuun.  
 
Opintojen tulee edetä henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
mukaisesti. Opiskelija voi käytännössä erota koulusta vain, jos 
hänellä on jo uusi opiskelupaikka tai hän on hakeutunut uuteen 
koulutukseen.  
 
Opiskelijalle maksuttomia ovat: 
 

 opetus 

 ruokailu 

 oppikirjat 
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 ylioppilastutkinnon 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen 
kokeiden uusiminen 

 vähintään 7 kilometrin pituiset koulumatkat (Kelan 
koulumatkatuki) 

 
 
Opintotuki 
 
Kela voi myöntää päätoimisesti opiskelevalle opiskelijalle 
opintotukea. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja valtiontakaus. 
Opintotuen myöntämisen perusteina ovat hakijan opintomenestys 
ja taloudellisen tuen tarve. 
 
Opintoraha 

 
Kun opiskelija on täyttänyt 17 vuotta, hän voi saada opintorahaa 
seuraavasta kuukaudesta alkaen.  

 
Yleinen asumistuki 
 
Opiskelija voi hakea yleistä asumistukea, jota saa yleensä 
vuodeksi kerrallaan. Asumistuen saamisessa ei ole ikärajaa. 
Asumistuen määrään vaikuttavat hakijan tulot (esim. opintoraha) 
sekä asumismenot.  
 
 
TODISTUKSET 
 
Jokaisen opintojakson arvioinnit näkyvät Wilmassa arvioinnin 
valmistuttua. Paperisen opintosuoritusotteen saa tarvittaessa 
kansliasta.  
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Päättötodistus 
 
 
Lukion koko oppimäärän suorittaneelle annetaan päättötodistus. 
Lukion päättötodistukseen merkitään opiskelijan suorittamat 
oppiaineet, niissä suoritettujen opintopisteiden määrä sekä 
kunkin oppiaineen arvosana sanallisesti ja numeroin (esim. 
tyydyttävä 7, kiitettävä 9) tai merkintä oppiaineen hyväksytystä 
suorittamisesta (suoritettu). Päättötodistukseen ei lasketa 
oppiaineiden keskiarvoa.  
 
Lisätietoa-kohtaan merkitään päättötodistukseen liitteenä 
annettavat ja sitä täydentävät todistukset lukio-opintoihin liittyvistä 
näytöistä, esimerkiksi suoritetut lukio-diplomit, suulliset kielitaidon 
kokeet sekä erittely temaattisista opinnoista.  
 
 
Erotodistus 
 
Erotodistus annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen 
lukion koko oppimäärän suorittamista. Todistukseen merkitään 
oppiaineet, niissä suoritetut opinnot ja opintopistemäärä sekä 
muut opiskelijan suorittamat lukio-opinnot. Lisäksi merkitään 
kunkin opintojakson arvosana tai merkintä opintojakson 
suorittamisesta.  
 
Ylioppilastutkintosuunnitelma 
 
Kaikki opiskelijat tekevät jo ensimmäisen lukiovuoden aikana 
osana opintosuunnitelmaa ylioppilastutkintosuunnitelman. 
Suunnitelmasta näkyy, milloin opiskelija aikoo osallistua 
ylioppilaskirjoituksiin, mitkä kokeet hän suorittaa ja minkä 
tasoisiin kielten ja matematiikan kokeisiin hän osallistuu. 
Suorittamissuunnitelmaa päivitetään lukio-opiskelujen aikana.  
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Erityisjärjestelyt  
 
Poikkeuksellisista ylioppilaskirjoitusjärjestelyistä keskustellaan 
rehtorin kanssa ja niitä anotaan sähköisellä lomakkeella YTL:lta. 
Jo lukion alussa tiedotetaan opiskelijoille YTL:än määräyksestä, 
joka koskee kuulovamman, lukihäiriön, sairauden, vamman tai 
vieraskielisyyden huomioon ottamista ylioppilastutkinnossa. 
 
 
Ilmoittautuminen ylioppilaskokeisiin 
 
Kokelas ilmoittautuu ylioppilaskokeisiin opinto-ohjaajan 
opastuksella Wilmassa. Ilmoittautumiseen liitetään ajantasainen 
ylioppilaskirjoitussuunnitelma allekirjoitettuna ja päivättynä.  
 
 
 

Oppiaineet 

Äidinkieli ja kirjallisuus (AI) 
Biologia (BI) 
Elämänkatsomustieto (ET) 
Filosofia (FI) 
Fysiikka (FY) 
Maantiede (GE) 
Historia (HI) 
Kemia (KE) 
Uskonto (KT) 
Kuvataide (KU) 
Lukiodiplomit (LD) 
Liikunta (LI) 

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6828950
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6832790
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6834385
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6832794
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6832792
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6832791
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6832796
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6832793
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6832798
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6834389
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6835372
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6834387


23 Lukion opinto-opas 2021-2022 LOPS 2021 

 

 

Matematiikka (MA) 
Musiikki (MU) 
Opinto-ohjaus (OP) 
Psykologia (PS) 
Terveystieto (TE) 
Toinen kotimainen kieli, ruotsi (TKRU) 
Temaattiset opinnot (TO) 
Vieraat kielet (VK) 
Yhteiskuntaoppi (YH) 
ICT (XAT) 
Hevosenhoito ja ratsastus (XHR) 
 

 

 

 
LUKION OPS 2021- mukaiset aineet ja opintojaksot 
 
Suomen kieli ja kirjallisuus       AI1 
 
Opintojaksot 
 
Tekstit ja kirjoittaminen (ÄI01) 2 op 
Kieli ja vuorovaikutus (ÄI02ÄI03) 2 op 
Kirjallisuuden tulkinta (ÄI04) 2 op 
Tekstien tulkinta (ÄI05)  2 op 
Kirjoittaminen ja  
vuorovaikutus (ÄI06ÄI07)  2 op 
Kirjallisuuden kontekstit (ÄI08) 2 op 
Vuorovaikutus (ÄI09)  2 op 
Kirjoittaminen (ÄI10)  2 op 
Tekstien tulkinta ja  
kirjoittaminen  (ÄI11)  2 op 
 
 
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus AI6 
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6831746
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6834388
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6835370
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6832795
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6834386
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6830283
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6835371
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6830953
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/oppiaine/6832797
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/poppiaine/13707025
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/12913164/lukio/poppiaine/13172702
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Opintojaksot 
 
Tekstit ja kirjoittaminen (S201) 2 op 
Kieli ja vuorovaikutus (S202S203) 2 op 
Kirjallisuuden tulkinta (S204) 2 op 
Tekstien tulkinta (S205)  2 op 
Kirjoittaminen ja  
vuorovaikutus (S206S207)  2op 
Kirjallisuuden kontekstit (S208) 2 op 
Vuorovaikutus (S209)  2 op 
Kirjoittaminen (S210)  2 op 
Tekstien tulkinta ja 
kirjoittaminen (S211)  2 op 
 
 
 
 
Biologia   BI 
 
Opintojaksot 
 
Elämä ja evoluutio (BI01)  2 op 
Ekologia (BI02BI03)  2 op 
Solu ja perinnöllisyys (BI04) 2 op 
Ihmisen biologia (BI05)  2 op 
Biotekniikka ja sen sovellukset (BI06)  2 op 
Herbaario (BI07)  2 op 
Biologian kertaus (BI08)  2 op 
 
 
Elämänkatsomustieto  ET 
 
Opintojaksot 
 
Minä ja hyvä elämä (ET01) 2 op 
Minä ja yhteiskunta (ET02) 2 op 
Kulttuurien maailma (ET03) 2 op 
Katsomuksien maailma (ET04) 2 op 
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Uskonnot ja 
uskonnottomuus (ET05)  2 op 
Tulevaisuus (ET06)  2 op 
 
 
Filosofia   FI 
 
Opintojaksot 
 
Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI01) 2 op 
Etiikka (FI02)   2 op 
Yhteiskuntafilosofia (FI03)  2 op 
Totuus (FI04)  2 op 
 
 
 
 
Fysiikka   FY 
 
Opintojaksot 
 
 
Fysiikka luonnontieteenä, 
ympäristö ja yhteiskunta (FY01FY02) 2 op 
Fysiikka, ympäristö ja  
yhteiskunta (FY02)  1 op 
Energia ja lämpö (FY03)  2 op 
Voima ja liike (FY04)  2 op 
Jaksollinen liike ja aallot (FY05) 2 op 
Sähkö (FY06)  2 op 
Sähkömagnetismi ja valo (FY07) 2 op 
Aine, säteily ja  
kvanttiutuminen (FY08)  2 op 
Fysiikan kertaus (FY09)  2 op 
Johdatus luonnontieteisiin (FY01KE01)  2 op 
 
 
Maantiede   GE 
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Opintojaksot 
 
Maailma muutoksessa (GE01) 2 op 
Sininen planeetta (GE02)  2 op 
Yhteinen maailma (GE03)  2 op 
Geomedia – tutki,  
osallistu ja vaikuta (GE04)  2 op 
Maantieteen kertaus (GE05) 2 op 
Ihminen, luonto, yhteiskunta 
ja historia (GE01HI01)  4 op 
 
 
 
 
 
 
 
Historia   HI 
 
Opintojaksot 
 
Ihminen, ympäristö ja 
historia (HI01)  2 op 
Kansainväliset suhteet (HI02) 2 op 
Itsenäisen Suomen historia (HI03)  2 op 
Eurooppalainen ihminen (HI04) 2 op 
Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI05) 2 op 
Maailman kulttuurit kohtaavat (HI06) 2 op 
Maailma tänään – 
yo kertausta abiturienteille (HI07) 2 op 
Ihminen, luonto, yhteiskunta ja 
historia (GE01HI01)  4 op 
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Kemia   KE 
 
Opintojaksot 
 
Kemia, minä ja kestävä 
tulevaisuus (KE01KE02)  2 op 
Kemia ja kestävä tulevaisuus (KE02) 1 op 
Molekyylit ja mallit (KE03)  2 op 
Kemiallinen reaktio (KE04)  2 op 
Kemiallinen energia ja 
kiertotalous (KE05)  2 op 
Kemiallinen tasapaino (KE06) 2 op 
Kemian tutkimuskurssi (KE07) 2 op 
Kemian kertaus (KE08)  2 op 
Johdatus luonnontieteisiin (FY01KE01)  2 op 
 
 
Uskonto   KT1 
Evankelisluterilainen uskonto 
 
Opintojaksot 
 
Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden,  
kristinuskon ja islamin jäljillä (UE01) 2 op 
Maailmanlaajuinen  
kristinusko (UE02)  2 op 
Maailman uskontoja ja 
uskonnollisia liikkeitä (UE03) 2 op 
Uskonto, kulttuuri ja 
yhteiskunta Suomessa (UE04) 2 op 
Uskonto taiteissa ja 
populäärikulttuurissa (UE05) 2 op 
Uskonto, tiede ja mediat (UE06) 2 op 
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Ortodoksinen uskonto  KT2 

 

Opintojaksot 
 
Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, 
kristinuskon ja islamin jäljillä (UO01) 2 op 

Ortodoksisuus maailmassa (UO02) 2 op 

Maailman uskontoja ja 

uskonnollisia liikkeitä (UO03) 2 op 

Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta 

Suomessa (UO04)  2 op 

Ortodoksisuuden ja taiteen 

vuorovaikutus (UO05)  2 op 

Ortodoksisuus, tiede ja  
media (UO06)  2 op 

 
 
 
Kuvataide    KU 

 
Opintojaksot 
 
Omat kuvat, jaetut kulttuurit (KU01) 2 op 

Ympäristön tilat, paikat ja 

ilmiöt (KU02)   2 op 

Kuva viestii ja vaikuttaa (KU03) 2 op 

Taiteen monet maailmat (KU04) 2 op 

 
 
Lukiodiplomit  LD 

 
Opintojaksot 
 
Liikunnan lukiodiplomi (LILD4) 2 op 

 
 
 
Liikunta   LI 
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Opintojaksot 
 
Oppiva liikkuja (LI01)  2 op 

Aktiivinen elämä (LI02)  2 op 

Uudet mahdollisuudet (LI03) 2 op 

Yhdessä liikkuen (LI04)  2 op 

Virkistystä liikunnasta (LI05) 2 op 

 
 
Matematiikka  MA 

 
Opintojaksot 
 
Matematiikan yhteinen 

opintokokonaisuus (MAY1) 2 op 

 
 
 
 
Matematiikan lyhyt  
oppimäärä MAB 

 
Opintojaksot 
 
Lausekkeet ja yhtälöt (MAB2) 2 op 

Geometria (MAB3)  2 op 

Matemaattisia malleja (MAB4) 2 op 

Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) 2 op 

Talousmatematiikka (MAB6MAB7) 2 op 

Matemaattinen analyysi (MAB8) 2 op 

Tilastolliset ja todennäköisyys- 
jakaumat (MA9)  2 op 

Lyhyen mataematiikan  
kertaus (MAB10)  2 op 

 
 
Matematiikan pitkä  
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oppimäärä MAA 

 
Opintojaksot 
 
Funktiot ja yhtälöt 1 (MA02) 3 op 

Geometria (MA03)  2 op 

Analyyttinen geometria ja 

vektorit (MA04)  3 op 

Funktiot ja yhtälöt 2 (MA05) 2 op 

Derivaatta (MA06)  3 op 

Integraalilaskenta (MA07)  2 op 

Tilastot ja todennäköisyys (MA08) 2 op 

Talousmatematiikka (MA09) 1 op 

3D-geometria (MA10)  2 op 

Algoritmit ja lukuteoria (MA11) 2 op 

Analyysi ja jatkuva jakauma (MA12) 2 op 

Pitkän matematiikan kertaus (MA13) 2 op 

 
 
 
 
 
Musiikki   MU 

 
Opintojaksot 
 
Intro – kaikki soimaan (MU01) 2 op 

Syke – soiva ilmaisu (MU02) 2 op 

Genre – globaali uteliaisuus (MU03) 2 op 

Demo – luovasti yhdessä (MU04) 2 op 
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Opinto-ohjaus  OP 

 
Opintojaksot 
 
Minä opiskelijana (OP1)  2 op 

Jatko-opinnot, työelämä 

ja tulevaisuus (OP2)  2 op 

 
 
Psykologia   PS 

 
Opintojaksot 
 
Toimiva ja oppiva ihminen (PS01) 2 op 

Kehittyvä ihminen (PS02)  2 op 

Tietoa käsittelevä ihminen (PS03) 2 op 

Tunteet ja mielenterveys (PS04) 2 op 

Yksilöllinen ja yhteisöllinen 

ihminen (PS05)  2 op 

Sosiaalipsykologia (PS06)  2 op 

Ylioppilaskoevalmennus (PS07) 2 op 

Näkökulmia hyvinvointiin 

ja oppimiseen (PS01TE01) 4 op 

 
 
 
Terveystieto   TE 

 
Opintojaksot 
 
Terveys voimavarana (TE01) 2 op 

Terveys ja ympäristö (TE02) 2 op 

Terveys ja yhteiskunta (TE03) 2 op 

Terveystiedon kertaus (TE04) 2 op 

Näkökulmia hyvinvointiin ja 

oppimiseen (PS01TE01)  4 op 
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Toinen kotimainen kieli, ruotsi TKRU 

 
Ruotsi, B1-oppimäärä 

 
Opintojaksot 
 
Opiskelutaidot, kieli-identiteetti ja 

ruotsin kieli arjessani (RU01RU02) 4 op 

Kulttuuri ja mediat (RU03)  2 op 

Ympäristömme (RU04)  2 op 

Opiskelu ja työelämä (RU05) 2 op 

Viesti ja vaikuta puhuen (RU06) 2 op 

Kestävä elämäntapa (RU07) 2 op 

Ruotsin kertausta lukio- 
opintojen alkaessa (RU08)  2 op 

Ruotsin kertausta ylioppilas- 
kirjoitusten edellä (RU09)  2 op 

 
 
 
Temaattiset opinnot  TO 

 
Opintojaksot 
 
Aktiivinen kansalaisuus (TO01) 2 op 

 
 
 
Vieraat kielet  VK 

 
Englanti, A-oppimäärä  VKENA1 

 
Opintojaksot 
 
Opiskelutaidot, kieli-identiteetti ja 

englanti globaalina kielenä 



33 Lukion opinto-opas 2021-2022 LOPS 2021 

 

 

(EN01EN02)   4 op 

Englannin kieli ja kulttuuri luovan 

ilmaisun välineenä (EN03)  2 op 

Englannin kieli vaikuttamisen  
välineenä (EN04)  2 op 

Kestävä tulevaisuus ja tiede (EN05) 2 op 

Englannin kieli jatko-opinnoissa ja 

työelämässä (EN06)  2 op 

Ympäristö ja kestävä elämäntapa 

(EN07)   2 op 

Viesti ja vaikuta puhuen (EN08) 2 op 

Englannin kertausta lukio- 
opintojen alkaessa (EN09)  1 op 

Englannin kertausta ylioppilas- 
kirjoitusten edellä (EN10)  2 op 

 
 
 
Yhteiskuntaoppi  YH 

 
Opintojaksot 
 
Suomalainen yhteiskunta (YH01) 2 op 

Taloustieto (YH02)  2 op 

Suomi, Eurooppa ja muuttuva 

maailma (YH03)  2 op 

Lakitieto (YH04)  2 op 

 
 
 
ICT   XAT 

 
Opintojaksot 
 
AT01   2 op 
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Hevosenhoito ja ratsastus XHR 

 
Opintojaksot 
 
Ratsastus 1 (HR01)  2 op 

Ratsastus 2 (HR02)  2 op 

Ratsastus 3 (HR03)  2 op 

Ratsastus 4 (HR04)  2 op 

Ratsastus 5 (HR05)  2 op 

Hevostaidot (HR06)  2 op 

Hevosen perushoito (HR07) 2 op 

Rehut ja ruokinta (HR08)  2 op 

Hevosen terveydenhoito (HR09) 2 op 

Hevosjalostus (HR10)  2 op 

Hevostalous Suomessa (HR11) 2 op 

Ratsuhevosen ratsastaminen ja 

valmennus (HR12)  2 op 

Säännöllinen hevosenkäsittely ja 

hoito (HR13)   2 op 

Ratsastusvalmennukset (HR14) 2 op  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


