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Tuntijakokokeilu
• Kokeilulupa annettiin 26 koulutuksen järjestäjälle. Keravan lukio 

ja aikuislukio yksi niistä. 

• Henkilökunta sekä opiskelijat olivat vahvasti kokeiluun 
osallistumisen kannalla

• Tarkoitus hakea kokemuksia nykyistä suuremman 
opiskelijakohtaisen valinnaisuuden mahdollistamisesta ja sen 
toimivuudesta reaaliaineiden osalta.

• Kokeilu kohdentuu lukion 1.8.2016 ja 1.8.2017 aloittaviin 
opiskelijoihin.

• Opiskelijat valitsevat lukiopaikan vahvistamisen yhteydessä 
opiskelevatko he kokeilussa olevan tuntijaon vai vuonna 2014 
hyväksytyn asetuksen mukaisen tuntijaon mukaisesti.



Uuden opetussuunnitelman 
mukainen tuntijako 1.8.2016

Tuntijakokokeilu mukainen 
tuntijako 1.8.2016

Pakolliset kurssit 47-51 Pakolliset kurssit 30 – 34

Syventävät kurssit 10 Syventävät kurssit vähintään 24

Kurssit yhteensä vähintään 75 Kurssit yhteensä vähintään 75 

Kurssimäärät



Tuntijakokokeilun valinnaisuus koskee reaaliaineita, jotka on jaettu kahteen 
ryhmään. 

Kummastakin korista on valittava vähintään 9 syventävää kurssia:

Uusi opetussuunnitelma 
1.8.2016

Biologia 2 + 3

Maantiede 1 + 3

Fysiikka 1 + 6

Kemia 1 + 4

Terveystieto 1 + 2

Filosofia 2 + 2

Psykologia 1 + 4

Historia 3 + 3

Yhteiskuntaoppi 3 + 1

Uskonto/ET 2 + 4

Tuntijakokokeilu

Ympäristö- ja luonnontieteitä vähintään 9 
kurssia: (+3)

Biologia (5)
Maantiede (4)
Fysiikka (7) 
Kemia (5)
Terveystieto (1 kurssi pakollinen + 2)

Humanistis-yhteiskunnallisia aineita vähintään 
9 kurssia: (-2)

Filosofia (4)
Psykologia (5)
Historia (6)
Yhteiskuntaoppi (4) 
Uskonto/elämänkatsomustieto (1 
kurssi pakollinen + 5) 



Kurssivalintojen tekeminen lukuvuodelle 2016-2017

• Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen järjestettiin toukokuussa kaksi saman 
sisältöistä informaatiotilaisuutta. Paikalle kutsuttiin yhteisvalinnassa 1. tai 
2. sijalla Keravalle hakeneet.

• Lukion aloittavan tulee tehdä 17.6.2016 mennessä tehdä seuraavat 
päätökset:
– Osallistuuko opiskelija tuntijakokokeiluun vai noudattaako tavallista uuden 

opetussuunnitelman mukaista tuntijakoa. 
– Opiskelijan tulee tehdä ensimmäisen lukuvuoden kurssivalinnat ympyröimällä 

kurssivalintalomakkeeseen ne kurssit (30 kpl), jotka aikoo ensimmäisen lukuvuoden 
aikana opiskella.

• Opiskelijan tulee palauttaa ohjeiden mukaan täytetty kurssivalintalomake 
henkilökohtaisesti lukiolle vastaanottopäivinä pe 17.6. tai ma 20.6.2016 klo 
9-14.

• Vastaanottopäivänä opiskelija kirjaa valintansa Wilman HOPS-lomakkeelle 
ja tekee äidinkielen osaamista mittaavan kirjoitelman.  



Kurssivalintojen tekeminen lukuvuodelle 2016-2017

• Opiskelijan ensimmäisen jakson työjärjestys tehdään hänelle 
valmiiksi oheisten valintojen pohjalta

• Jaksojen 2-5 työjärjestyksen opiskelijat tekevät itselleen
alkuperäisten valintojensa pohjalta syyskuun alussa

• Toisen jakson puolivälissä opiskelijat tekevät itselleen kolmen 
vuoden opintosuunnitelman sekä alustavan yo-suunnitelman

• Kolmen vuoden opintosuunnitelmaa sekä yo-suunnitelmaa 
mahdollisuus tarkistaa vuosittain.



Ensimmäisen syksyn kokemuksia

• Tuntijakokokeilun mukaisen tuntijaon valitsi 104 lukion opiskelijaa eli 61 
prosenttia aloittaneesta ikäluokasta

• Opiskelijoiden kesällä tekemät valinnat muuttuivat jo syksyn aikana

• Tuntijakokokeiluun osallistuvien opiskelijoiden valinnat yksilöllisempiä; 
toisaalta vielä ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä

• Valintojen hajonta suurempaa humanistis-yhteiskunnallisessa korissa

• Tuntijakokokeiluun osallistuvien opiskelijoiden perusopetuksen 
päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo oli korkeampi kuin ei 
osallistuvien

• Kurssitarjotinta muutettu opiskelijoiden valintojen pohjalta 


