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Tässä liitteessä olevat opetussuunnitelman muutokset koskevat ainoastaan syksyllä 2016 ja 2017 

aloittavia Laitilan lukion opiskelijoita. Kyseisinä ajankohtina lukio-opintonsa aloittaneet opiskelijat 

voivat saattaa opintonsa loppuun kokeilutuntijakoa soveltaen, lukiolain (629/1998) 24 §:n 1 

momentissa säädetyn lukion opintoajan puitteissa.   

Kokeilussa noudatetaan Lukion opetussuunnitelman perusteita 2015 (Opetushallituksen määräys 

60/011/2015) ja niiden mukaan laadittua lukion opetussuunnitelmaa. Lukion opetussuunnitelman 

perusteista 2015 poiketaan seuraavin osin. 

Osa opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilutuntijaon mukaisista kursseista poikkeaa 

lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta 

annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) 9§:n mukaisesta tuntijaosta. 

 Näiden kurssien osalta noudatetaan Lukion opetussuunnitelman perusteita 2015 

siten, että kokeilutuntijaon valtakunnalliset syventävät kurssit vastaavat lukion 

opetussuunnitelman perusteiden pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä 

kursseja numerojärjestyksessä. 

 Oppiaineiden biologia, maantiede, fysiikka, kemia, terveystieto, filosofia, 

psykologia, historia, yhteiskuntaoppi ja uskonto/elämänkatsomustieto 

opetussuunnitelman pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit ovat kaikki 

valtakunnallisia syventäviä kursseja. 

 Jos kokeiluun osallistuva opiskelija suorittaa Lukion opetussuunnitelman 

perusteiden 2003 mukaan laaditun lukion opetussuunnitelman kursseja, niiden 

osalta noudatetaan osaamisen tunnustamisessa ja hyväksi lukemisessa lukiolain 

23 §:n säännöksiä. 

 Lukiotutkinto koostuu 75 kurssista, joista pakollisia kursseja on 30/34 

(matematiikan lyhyt/pitkä oppimäärä) ja valtakunnallisia syventäviä kursseja on 

vähintään 24. 

 Ympäristö ja luonnontieteiden (biologia, maantiede, fysiikka, kemia ja 

terveystieto) ja humanistis-yhteiskuntatieteellisistä aineista (filosofia, 

psykologia, historia, yhteiskuntaoppi ja uskonto) on kummasti ryhmästä 

suoritettava vähintään 9 kurssia, joista on oltava yksi kurssi terveystietoa ja yksi 

uskontoa. 

 Liitteen lopussa on nuorille annettavan lukiokoulutuksen kokeilutuntijako. 

 Muilta osin noudatetaan 9§:n mukaisia momentteja. 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 luvussa 6.3 määriteltyä oppimäärän 

arvosanan antamista numeroin sovelletaan kokeilussa seuraavasti: 

 Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän  

o liikunnasta 

o sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppiaineen 

oppimäärä käsittää vain yhden kurssin lukuun ottamatta biologiaa, 

filosofiaa, historiaa, yhteiskuntaoppia ja uskontoa/elämänkatsomustietoa 

o valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä 

niissä käsittää vain kaksi kurssia. 

Kokeiluluvan mukaisesti lukion oppimäärän suorittavien opiskelijoiden lukion 

päättötodistukseen merkitään opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilulupapäätöksen 

päivämäärä ja numero. 

Ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain(672/2005) 4 §:ssä säädetään 

ylioppilastutkinnon kokeisiin osallistumisen edellytyksistä. Edellytykset osallistua 

ylioppilastutkinnon kokeisiin arvioidaan sen mukaisesti, mitä on säädetty 

valtioneuvoston asetuksen (942/2014) 9 §:ssä. 

  



   

   

Nuorille annettavan lukiokoulutuksen tuntijako (kokeilussa ei poiketa tuntijakoasetuksen (942/2014) 9 §:stä 
äidinkielen ja kirjallisuuden, kielten, matematiikan, opinto-ohjauksen taito- ja taideaineiden eikä teema-opintojen 
osalta).  

Oppiaine   Pakolliset kurssit  Syventävinä opintoina tarjottavien valtakunnallisten  
    kurssien määrä 

Äidinkieli ja kirjallisuus   6    3  

A-kieli    6    2  

B-kieli    5    2  

Muut kielet       8+8  

Matematiikka  
Yhteinen opintokokonaisuus   1  
lyhyt    5    2  
pitkä    9    3  

Ympäristö ja luonnontieteet (opiskelijan tulee opiskella vähintään 9 syventävää kurssia, joista 1 kurssi terveystietoa)  

Biologia       5  

Maantiede       4  

Fysiikka       7  

Kemia       5  

Terveystieto       3  

Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet (opiskelijan tulee opiskella vähintään 9 syventävää kurssia, joista 1 kurssi 
uskontoa/elämänkatsomustietoa)  

Filosofia       4  

Psykologia       5  

Historia       6  

Yhteiskuntaoppi      4  

Uskonto/elämänkatsomustieto     6  

Taito- ja taideaineet      5  

Liikunta    2    3  

Musiikki    1 - 2    2  

Kuvataide    1 - 2    2  

 

Opinto-ohjaus   2  

Teemaopinnot      3 

 _______________________________________________________________  

Pakolliset kurssit 30 – 34  

Syventävinä opintoina opiskeltavat valtakunnalliset kurssit vähintään 24  

Kurssit yhteensä vähintään 75 

 


