
OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 
 

”Kunkin oppiaineen tai aineryhmän arvioinnista päättää opiskelijan opettaja tai, jos 

opettajia on useita, opettajat yhdessä. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja 

opiskelijan opettajat yhdessä.” (Lukiolaki 629/1998, 17 a §, muutettu lailla 

1116/2008) 

 

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 

mukaisesti opiskelemista oppiaineen kursseista. Opiskelijan opiskelusuunnitelma 

tarkentuu lukio-opintojen aikana. Sen laatiminen ja seuranta ohjaavat opiskelijaa 

tavoitteellisiin kurssivalintoihin. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla 

erilaajuiset oppimäärät. 

 

Eri oppiaineiden pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit on kuvattu lukion 

opetussuunnitelman perusteissa. Matematiikan yhteinen kurssi luetaan opiskelijan 

suorittamaan matematiikan oppimäärään mukaan. Teemaopintojen valtakunnalliset 

syventävät kurssit eivät muodosta oppimäärää, vaan ne ovat erillisiä kursseja. 

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja ei voi 

jälkikäteen poistaa lukuun ottamatta hylättyjä teemaopintokursseja. 

 

Paikallisten syventävien, valtakunnallisten soveltavien ja paikallisten soveltavien 

kurssien mahdollisesta kuulumisesta jonkin oppiaineen oppimäärään määrätään 

opetussuunnitelmassa. Paikallisista syventävistä, valtakunnallisista soveltavista ja 

paikallisista soveltavista kursseista luetaan oppiaineen oppimäärään vain opiskelijan 

hyväksytysti suorittamat kurssit. 

 

Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään 

seuraavasti: 

 

Opiskelijan opiskelemia 

pakollisia ja valtakunnallisia joista voi olla hylättyjä kurssi- 

syventäviä kursseja,  arvosanoja enintään 

 

1–2 kurssia   0 

3–5 kurssia   1 

6–8 kurssia   2 

9 kurssia tai enemmän  3 

 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja 

valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena 

keskiarvosanana. 

 

”Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa 

korottaa saamaansa arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa 

arvosanan korottamiseen.” (Lukioasetus 810/1998, 8 § 3 mom.) 

 

Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja parempaa 

oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvosanoista määräytyvä oppiaineen arvosana 

edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. 

 

Oppiaineen oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen 

kuulustelun lisäksi 

• paikallisten syventävien, valtakunnallisten soveltavien ja paikallisten soveltavien 

kurssien pohjalta annetulla lisänäytöllä 



• mikäli opiskelijan arvioinnista päättävät harkitsevat, että opiskelijan tiedot ja 

taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella 

määräytyvää arvosanaa paremmat. 

 

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet 
 

Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan 

lukioasetuksen mukainen numeroarvosana. Opinto-ohjauksesta ja teemaopintojen 

kursseista annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu 

saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan 

suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnaisista vieraista kielistä, 

mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. 

 

Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot 

arvioidaan siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään. 

 

(Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015) 


