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Tervetuloa opiskelemaan,
Kuortaneen lukion uusi opiskelija!
Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta Kuortaneen lukiossa. Kädessäsi on opas johon on pyritty kokoamaan koulutyön kannalta keskeisimmät tiedot alkavalta lukuvuodelta. Oppaasta löytyvät tärkeät päivämäärät ja koulun pelisäännöt. Opas pyrkii myös ohjaamaan mistä mahdollinen
lisätieto löytyy, jos sitä ei itse oppaasta löydy. Lukion henkilökunta auttaa aina kun pyydät apua,
joten ratkaisut löytyvät kyllä niihinkin kysymyksiin, joihin opas ei anna vastausta.
Tämä lukuvuosi tuo ison muutoksen nyt lukionsa aloittaville opiskelijoille verrattuna aikaisempiin ikäluokkiin. Ne opiskelijat, jotka päättävät perusopetuksen 1.1.2021 tai sen jälkeen kuuluvat
nyt laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Oppivelvollisuus päättyy, kun lukion oppimäärä ja/tai
ylioppilastutkinto on suoritettu tai kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Tavanomaiset oppimateriaalit lukiolainen saa käyttöönsä ilman kuluja. Samoin lukio tarjoaa opintojen ajaksi opiskelijan
käyttöön tietokoneen ja opiskeluun tarvittavat ohjelmistot. Maksuttomuus jatkuu siihen saakka,
kun toisen asteen tutkinto on suoritettu tai korkeintaan sen vuoden loppuun, kun oppivelvollinen täyttää 20 vuotta.
Kuortaneen lukiota voi hyvällä syyllä sanoa koko Suomen lukioksi. Opiskelijoita on lähes 80 eri
kunnasta ja teidänkin kotipaikkakunnat sijoittuvat tämän trendin mukaan kartalle ympäri Suomea. Käytä hyväksesi tätä Kuortaneen lukion vahvuutta ja ala heti luomaan omaa verkostoasi
tätä hetkeä ja tulevaisuutta varten.
Tärkein tehtäväsi lukioaikana on oppia oppimaan ja tekemään työtä oppiaksesi ja saavuttaaksesi
tavoitteesi. Lukio ei voi opettaa sinulle kaikkia niitä tietoja, mitä tarvitset joskus tulevaisuuden
opinnoissa ja työelämässä. Sen sijaan tarjoamme sinulle mahdollisuuden harjaantua oppimisen
taidossa. Kiinnitä siis huomiota, mitä teet opiskellessasi ja miten teet – hyvät tulokset tulevat
sivutuotteena.
Tervetuloa Kuortaneen lukioon ja hyvää matkaa oppimispolullesi!
Juha Virtanen
Rehtori
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LUKUVUODEN 2021 – 22 TYÖPÄIVÄT
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Talviloma (vko 9) 28.2. – 04.03.2022 Kevätlukukausi päätyy la 04.06.2022
║ = jakso vaihtuu
= yo-kirjoitukset
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Koulu alkaa t 10.08.2021
Syysloma (vko 42) 18. - 22.10.2021
Syyslukukausi päätyy 21.12.2021
Kevätlukukausi alkaa t 10.01.2022

x = koulupäivä
P = päätöspäivä
S = opetajien suunnitelupäivä
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LUKUVUODEN ERILAISET TAPAHTUMAPÄIVÄT
VANHEMPAINILLAT:
YKKÖSET:
KAKKOSET:

PE 15.10.2021 klo 13.00
PE 18.02.2022 klo 16.00

VALOKUVAUS:

KE 07.09.2021

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA JA SYKSYN YO-JUHLA:
PE 03.12.2021
PUUROJUHLA:

MA 20.12.2021

TAKSVÄRKKI

TI 20.12.2021

POTKIAISET:

KE 16.02.2022

PENKKARIT:

TO 17.02.2022

VANHOJEN PÄIVÄ:

PE 18.02.2022

VANHOJEN TANSSIT:

PE 18.02.2022 klo 18.00

YO-HARJOITUKSET:

PE 03.06.2022 klo 18.00

YLIOPPILASJUHLA:

LA 04.06.2022 klo 12.00
TYÖPÄIVÄN TUNNIT

HUOM! Ruokailu tapahtuu ryhmittäin jatkuvana. Se alkaa 10.35 ja loppuu 12.15.
Ryhmät ilmoitetaan jaksoittain.
8:00

8:45

1. TUNTI

8:55

9:40

2. TUNTI

9:50

10:35

3. TUNTI

10:35

11:05

10:45
11:05

1. RUOKAILU
11:30

4. TUNTI

11:50

11:30

4. TUNTI
12:00

2. RUOKAILU

11:45

12:15

12:15

13:00

5. TUNTI

13:10

13:55

6. TUNTI

14:05

14:50

7. TUNTI

15:00

15:45

8. TUNTI

3. ruokailuun tulee saapua viimeistään klo 12.00.
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3. RUOKAILU

SAATTEEKSI OPINTO-OPPAAN LUKIJALLE
Tämä kädessäsi oleva opas sisältää Sinulle tärkeää tietoa opiskelusta Kuortaneen lukiossa. Tähän
yhteen oppaaseen on koottu yleisiä asioita koulumme jokapäiväisestä toiminnasta, ainevalikoimasta sekä ohjeita ylioppilastutkinnon suorittamiseksi. Saat tämän oppaan nyt syksyllä, mutta
säilytä se tallessa, sillä tulet tarvitsemaan sitä myöhemminkin. Keväällä tehdessäsi valintoja ensi
lukuvuotta varten, pystyt tutustumaan Kuortaneen lukion opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin. Kun harkitset ylioppilaskirjoituksiin osallistumista, näet vaatimukset, suoritusehdot ja aikataulut tämän oppaan loppuosasta.
Opintotarjotin ja työjärjestykset
Opintotarjotin löytyy Kuortaneen lukion nettisivuilta. Tämän lukuvuoden työjärjestyksesi on tehty omien valintojesi perusteella. Tarjottimen laadinnan ohjaavana periaatteena on ollut mahdollistaa kaikkien opetussuunnitelmassa olevien aineiden pakollisten ja valtakunnallisesti syventävien opintojen opiskelu kolmivuotisessa ohjelmassa. Alustavat 1.periodin työjärjestys ja koko
lukuvuoden ainevalinnat lähetetään uusille opiskelijoille kesän aikana. Muut löytävät työjärjestyksensä Wilmasta.
Ainevalinnat ja opintotarjottimen tulkinta
Muutamia käsitteitä ja ainevalintojen periaatteita lähinnä uusille opiskelijoille.
Opintotarjottimella on kahdeksan riviä (1-8). Rivit on ryhmitelty sarakkeiden suunnassa vuosittain oletetun 3 vuoden etenemisvauhdin mukaan. Kullakin rivillä on tarjolla eri oppiaineiden
opintoja, keskimäärin 2-3 kpl per vuosi. Pääsääntöisesti kurssin/opintojakson oppitunteja on viikossa 5, yksittäisinä tunteina tai kaksoistunteina.
Samalla rivillä olevat oppitunnit pidetään yhtä aikaa. Näin mahdollistuu se, että opiskelija voi
valita opintoja eri vuosien tarjonnasta (=luokattomasti) ilman, että niiden oppitunnit menevät
päällekkäin.
Lopulliset valinnat
Valinnat tarkistetaan koulun alkaessa ryhmäohjaajien ja opinto-ohjaajien johdolla. Urheilulukiolaiset, jotka suorittavat vähintään urheiluvalmennuksesta 12 kurssia/24 opintopistettä, ovat
oikeutettuja vähentämään pakollisten kurssien määrästä 0 - 8 kurssia (LOPS 2016) tai pakollisten opintojaksojen määrästä 0 – 16 opintopistettä (LOPS 2021). Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet jokaisen oppiaineen pakollisista opinnoista ja kirjoitettavista
aineista kaikki pakolliset opinnot. Oppiaineissa, joissa pakolliset säädetty 2 op laajuisiksi,
opinnot tulee suorittaa 2 op laajuisina (LOPS 2021).
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KURSSITARJOTIN 2021-2022
Kurssitarjotin ja kiertotuntikaavio löytyy lukion nettisivuilta

OPPIKIRJAT LV. 2021-22
LOPS 2021 (uusi):
Uusille opiskelijoille (keväällä 2021 peruskoulun päättötodistuksen saaneille) opiskelutarvikkeet
ja oppimateriaali ovat ilmaisia.
LOPS 2016 (vanha):
Kaikista kurssikirjoista on saatavilla myös digikirjat, joiden käyttöön kannustetaan
Jos hankkii E-kirjan, oma päätelaite on välttämätön.

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (LOPS 2021, 1. vuosi)
Opintojaksot 1-8:
Aumanen ym: Särmä (LOPS21) digikirja 48 kk, Otava.
Opintojakso 1:
Aumanen ym: Särmä 1 (LOPS21), digitehtävät 48 kk, Otava.
Opintojakso 2-3:
Kumenius ym: Särmä 2-3 (LOPS21) digitehtävät 48 kk, Otava.
Opintojakso 4:
Kumenius ym: Särmä 4 (LOPS21) digitehtävät 48 kk, Otava.
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (LOPS 2016)
Kurssit 1-10: Haapala ym.: SÄRMÄ, Suomen kieli ja kirjallisuus, (käsikirja), Otava. UUS. PAINOS.
Kurssit 1-3: Kurssivihko 1-3 (paperiversio), Otava. UUSIN PAINOS.
Kurssit 4-6: Kurssivihko 4-6 (paperiversio tai digikirja) OTAVA. UUSIN PAINOS.
Kurssi 7:
Digikirja, OTAVA.
Kurssit 8-9: Kurssivihko 8-9 (paperiversio tai digikirja), Otava. UUSIN PAINOS.
Kurssi 10:
SÄRMÄ, Kielenhuolto (digikirja), Otava.

ENGLANTI, A KIELI (LOPS 2021, 1. vuosi)
Opintojakso 1-2:
Karapalo ym.: New Insights 1-2 (LOPS21), Otava.
Opintojakso 3:Karapalo ym.: New Insights 3 (LOPS21), Otava.
ENGLANTI, A-KIELI (LOPS 2016)
Kurssit 1-8: Karapalo ym.: INSIGHTS 1 - 8, Otava.
Kurssi 9:
Abilities: sähköinen oppikirja. Otava
Kurssi 10:
Materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

RUOTSI, B-KIELI (LOPS 2021, 1. vuosi)
Opintojakso 1-2:
Blom ym.: Fokus 1-2 (LOPS21), Otava.
Opintojakso 3:Blom ym.: Fokus 3 (LOPS21), Otava.
RUOTSI, B-KIELI (LOPS 2016)
Kurssit 1-7: Blom ym.: FOKUS 1 - 7, Otava.
Kurssi 9:
Fokus Abi, Otava.
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SAKSA (LOPS 2021, 1.vuosi)
Peruskoulussa alkanut oppimäärä (SB2):
Opintojaksot 1-2:
Bär ym.: MAGAZIN.DE 3-4, Otava.
SAKSA (LOPS 2016)
Peruskoulussa alkanut oppimäärä (SB2):
Kurssit 1-6: Bär ym.: MAGAZIN.DE 3-8, Otava.
Kurssi 7:
Magazin.de, Abi, Otava
SAKSA (LOPS 2021, 1.vuosi)
Lukiossa alkanut oppimäärä (SB3):
Opintojaksot 1-4: Bär ym.: MAGAZIN.DE 1-4, Otava.
SAKSA (LOPS 2016)
Lukiossa alkanut oppimäärä (SB3):
Kurssit 1-8: Bär ym.: MAGAZIN.DE 1-8, Otava.
Kurssi 9:
Magazin.de, Abi, OTAVA.

VENÄJÄ (LOPS 2021, 1.vuosi)
Kurssit 1 - 3: Allén ym.: PONJATNO 1-3, Otava.
VENÄJÄ (LOPS 2016)
Kurssit 1 - 3: Allén ym.: PONJATNO 1, Otava.
Kurssit 4 – 6: Allén ym.: PONJATNO 2, Otava.

MATEMATIIKKA (LOPS 2021, 1.vuosi)
Pitkä oppimäärä
Opintojakso 1: Harsunkorpi ym.: Unioni MAY1, Sanoma Pro.
Opintojakso 2-4: Moodi MAA-lisenssi 12 kk, Sanoma Pro.
MATEMATIIKKA (LOPS 2016)
Pitkä oppimäärä:
Kurssi 1:
Ekonen ym.: YHTEINEN TEKIJÄ, LUKION MATEMATIIKKA 1, Sanoma Pro.
Kurssit 2-14: Heiskanen-Kaakinen ym.: TEKIJÄ, PITKÄ MATEMATIIKKA 2 – 14, Sanoma Pro.

MATEMATIIKKA (LOPS 2021, 1.vuosi)
Lyhyt oppimäärä:
Opintojakso 1: Harsunkorpi ym.: Unioni MAY1, Sanoma Pro.
Opintojakso 2-3: Moodi MAB-lisenssi 12 kk, Sanoma Pro 2021.
MATEMATIIKKA (LOPS 2016)
Lyhyt oppimäärä:
Kurssi 1:
Ekonen ym.: YHTEINEN TEKIJÄ, LUKION MATEMATIIKKA 1, Sanoma Pro.
Kurssit 2-9: Ekonen ym.: TEKIJÄ, LYHYT MATEMATIIKKA 2 – 9, Sanoma Pro.
KEMIA (LOPS 2021, 1.vuosi)
Opintojakso 1-2: Liljeblad ym.: Mooli 1-2, OTAVA.
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KEMIA (LOPS2016)
Kurssi 1:
Lehtiniemi ym.: MOOLI 1, Kemiaa kaikille, Otava.
Kurssi 2:
Lehtiniemi ym.: MOOLI 2, Ihmisen ja elinympäristön kemiaa, Otava.
Kurssi 3:
Lehtiniemi ym.: MOOLI 3, Reaktiot ja energia, Otava.
Kurssi 4:
Lehtiniemi ym.: MOOLI 4, Materiaalit ja teknologia, Otava.
Kurssi 5:
Lehtiniemi ym.: MOOLI 5, Reaktiot ja tasapaino, Otava.

FYSIIKKA (LOPS 20121, 1.vuosi)
Opintojakso 1: Andersin ym.: Fysiikka 1, Sanoma Pro.
Opintojakso 2: Andersin ym.: Fysiikka 2, Sanoma Pro.
FYSIIKKA (LOPS 2016)
Kurssi 1:
Lehto ym.: FYSIIKKA 1, Fysiikka luonnontieteenä (Sanoma Pro, LOPS2016)
Kurssi 2:
Lehto ym.: FYSIIKKA 2, Lämpö (Sanoma Pro, LOPS2016)
Kurssi 3:
Lehto ym. FYSIIKKA 3, Sähkö (Sanoma Pro, LOPS2016)
Kurssi 4:
Lehto ym.: FYSIIKKA 4, Voima ja liike (Sanoma Pro, LOPS2016)
Kurssi 5:
Lehto ym.: FYSIIKKA 5, Jaksollinen liike ja aallot (Sanoma Pro, LOPS2016)
Kurssi 6:
Lehto ym.: FYSIIKKA 6, Sähkömagnetismi (Sanoma Pro, LOPS2016)
Kurssi 7:
Lehto ym.: FYSIIKKA 7, Aine ja säteily (Sanoma Pro, LOPS2016)

BIOLOGIA (LOPS 20121, 1.vuosi)
Opintojakso 1: Happonen ym.: Bios 1, Sanoma Pro.
BIOLOGIA (LOPS 2016)
Kurssi 1:
Happonen ym.: BIOS 1, Elämä ja evoluutio, Sanoma Pro. ISBN 978-952-63-3437-0.
Kurssi 2:
Happonen ym.: BIOS 2, Ekologia ja ympäristö, Sanoma Pro. ISBN 978-952-633789-0.
Kurssi 3:
Happonen ym.: BIOS 3, Solu ja perinnöllisyys, Sanoma Pro. ISBN 978-952-63-42481.
Kurssi 4:
Happonen ym.: BIOS 4, Ihmisen biologia, Sanoma Pro. ISBN 978-952-63-4605-2.
Kurssi 5:
Happonen ym.: BIOS 5, Bioteknologia, Sanoma Pro. ISBN 978-952-63-4638-0.

MAANTIEDE (LOPS 20121, 1.vuosi)
Opintojakso 1: Brander ym.: Manner 1, Otava.
MAANTIEDE (LOPS 2016)
Kurssi 1:
Brander ym.: MANNER 1. Maailma muutoksessa, Otava.ISBN: 978-951-1-29309-5.
Kurssi 2:
Brander ym.: MANNER 2. Sininen planeetta, Otava. ISBN: 978-951-1-29310-1.
Kurssi 3:
Brander ym.: MANNER 3, Yhteinen maailma, Otava. ISBN 978-951-1-29311-8.
Kurssi 4:
Brander ym.: MANNER 4, Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta, Otava.
ISBN 978-951-1-29312-5.
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HISTORIA (LOPS 20121, 1.vuosi)
Opintojakso 1: Kohl ym.: Forum Historia 1, digikirja 48 kk, Otava.
Opintojakso 2: Kohl ym.: Forum Historia 2, digikirja 48 kk, Otava.

HISTORIA (LOPS 2016)
Kurssi 1:
FORUM I: Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa, Otava.
Kurssi 2:
FORUM II: Kansainväliset suhteet, Otava.
Kurssi 3:
Kurssi 4:
Kurssi 5:
Kurssi 6:

FORUM III: Itsenäisen Suomen historia, Otava.
FORUM IV: Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys, Otava.
FORUM V: Ruotsin itämaasta Suomeksi, Otava.
FORUM VI: Maailman kulttuurit kohtaavat, Otava.

YHTEISKUNTAOPPI (LOPS 20121, 1.vuosi)
Opintojakso 1: Kohl ym.: Forum Yhteiskuntaoppi 1, digikirja 48 kk, Otava.
YHTEISKUNTAOPPI (LOPS 2016)
Kurssi 1:
FORUM 1, Suomalainen yhteiskunta, Otava.
Kurssi 2:
FORUM 2, Taloustieto, Otava.
Kurssi 3:
FORUM 3, Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, Otava.
Kurssi 4:
FORUM 4, Kansalaisen lakitieto, Otava.

USKONTO (LOPS 20121, 1.vuosi)
Opintojakso 1: Mäkelä ym.: Lumo 1, Otava.
USKONTO (LOPS 2016)
Kurssi 1:
Airaksinen ym.: VALO, Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä, Otava.
Kurssi 2:
Airaksinen ym.: VALO II, Maailmanlaajuinen kristinusko, Otava.
Kurssi 3:
Airaksinen ym.: VALO III, Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, Otava.
Kurssit 4-6: Airaksinen ym.: VALO IV-VI, OTAVA.

PSYKOLOGIA (LOPS 20121, 1.vuosi)
Opintojakso 1: Holm ym.: Mieli 1, Sanoma Pro.
Opintojakso 2: Holm ym.: Mieli 2, Sanoma Pro.
PSYKOLOGIA (LOPS 2016)
Kurssi 1:
Degerman ym.: MOTIIVI 1, Psyykkinen toiminta ja oppiminen, Sanoma Pro.
Kurssi 2:
Degerman ym.: MOTIIVI 2, Kehittyvä ihminen, Sanoma Pro.
Kurssi 3:
Degerman ym.: MOTIIVI 3, Sanoma Pro.
Kurssi 4:
Degerman ym.: MOTIIVI 4, Sanoma Pro.
Kurssi 5:
Degerman ym.: MOTIIVI 5, Sanoma Pro.
Kurssi 6:
Ei oppikirjaa.

13

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (LOPS 20121, 1.vuosi)
Opintojakso 1: Peltomaa ym.: Lukion elämänkatsomustieto, Opintoverkko.
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (LOPS 2016)
Kurssi 1:
Vehmanen ym.: LUKION ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 1, Opintoverkko.
Kurssi 2:
Vehmanen ym.: LUKION ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 2, Opintoverkko.
Kurssi 3:
Vehmanen ym.: LUKION ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 3, Opintoverkko.

FILOSOFIA (LOPS 20121, 1.vuosi)
Opintojakso 1: Hämäläinen ym.: Idea 1, Otava.
FILOSOFIA (LOPS 2016)
Kurssi 1:
Arkko ym: IDEA 1, Johdatus filosofiaan, Otava.
Kurssi 2:
Arkko ym: IDEA 2, Etikka, Otava.
Kurssi 3:
Arkko ym: IDEA 3, Yhteiskuntafilosofia, Otava.
Kurssi 4:
Arkko ym: IDEA 4, Tieto, tiede ja todellisuus, Otava.

TERVEYSTIETO (LOPS 20121, 1.vuosi)
Opintojakso 1: Anttila ym.: Terveys voimavarana, verkkoaineisto, Studeo.
TERVEYSTIETO(LOPS 2016)
Käytössä digikirja, lisenssi voimassa yhteen kurssiin 5 v. Liittymisavain lähetetään
Wilma-viestillä ennen kurssin alkua.
Kurssi 1:
www.studeo.fi, TERVEYDEN PERUSTEET (LOPS 2016).
Kurssi 2:
www.studeo.fi, IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA TERVEYS (LOPS 2016).
Kurssi 3:
www.studeo.fi, TERVEYTTÄ TUTKIMASSA (LOPS 2016).

MUSIIKKI (LOPS 2021, 1.vuosi)
Opintojakso 1: Myllykoski ym.: MU1 Intro, verkkoaineisto, Studeo.
MUSIIKKI (LOPS 2016)
Kurssi 1:
Juutilainen-Kukkula: LUKION MUSA 1 INTRO, WSOY.
Kurssi 2:
Juutilainen-Kukkula: LUKION MUSA 2 SUOMI, WSOY.
Kirjat tulevat lukion puolesta.

KUVATAIDE (LOPS 2021, 1.vuosi)
Opintojakso 1: Pulkkinen: KU1, verkkoaineisto, Studeo.
KUVATAIDE (LOPS 2016)
Kurssi 1-5:
Töyssy-Vartiainen-Viitanen: KUVATAIDE, WSOY.
Kirjat tulevat lukion puolesta.
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LOPS 2016 (VANHA): OHJE OMAN TIETOKONEEN HANKINTAA VARTEN
Lukiossa tarvitset oman tietokoneen
Ylioppilastutkinto on suoritettu sähköisesti vuodesta 2019 lähtien. Jokaisen lukion aloittavan
tulee hankkia opiskeluun soveltuva laite, käytännössä joko kannettava tietokone, jossa kamera
tai tabletti ja kuulokkeet, jotka pitää olla mukana myös oppitunneilla. Koulu ei kuitenkaan vastaa laitteista, joten huolehdithan lukituksesta sekä laitteidesi valvonnasta esim. käytävillä. Käytössäsi on koulun wlan-verkko. Opastusta ja opetusta tieto- ja viestintätekniikan käyttöön saat
syksyllä järjestettävällä kaikille pakollisella tvt-kurssilla.
Millainen tietokoneen pitäisi olla?
Koulu ei määritä koneiden merkkejä, malleja tai kokoja. Mieti yhdessä vanhempiesi kanssa, millaisella koneella pystyt työskentelemään koulupäivän ajan. Ainakaan toistaiseksi tabletilla ei kuitenkaan pysty tekemään ylioppilaskoetta. Esimerkiksi normaali kannettava tietokone, jossa on
Windows 7 tai uudempi käyttöjärjestelmä ja vähintään 4 Gt keskusmuistia, on riittävä.
Koneessa on oltava toimiva akku. Vaikka luokissa ja käytävillä on mahdollista ladata laitetta, voi
eteen tulla tilanteita, joissa koneen lataaminen ei ole mahdollista.
Koulu ei määritä laitteiden käyttöjärjestelmää. Koneen on kuitenkin oltava turvallinen ja ajan
tasalla (esim. Windows XP vanhentunut).
Sinun tulee osata oman koneesi peruskäyttö ja Sinun on myös huolehdittava oman koneesi
virusturvasta. Lukio-opinnoissa koulussa käytetään langatonta verkkoa, mutta ylioppilaskirjoituksissa ja kurssikokeissa vaaditaan langallisen yhteyden käyttöä.
Lautakunnan määrittely YO-kokeessa käytettävästä laitteesta:
Prosessori 64-bittinen x86-prosessori, kellotaajuuden suositus 2 GHz tai enemmän.
Keskusmuisti (RAM): vaatimus 4 Gt tai enemmän, josta näytönohjain voi käyttää tarvittavan
osan.
BIOS/UEFI: Mahdollisuus käynnistää käyttöjärjestelmä USB3-muistilta.
Näyttö: Tietokoneen näytön tulee olla resoluutioltaan vähintään 1360×768. Näytön koon on
oltava alle 18 tuumaa. Tätä suurempia näyttöjä voi käyttää ainoastaan lautakunnan myöntämänä erityisjärjestelynä. Yksi näyttö kokelasta kohden.
Akku: laitteessa tulisi olla toimiva akku sähkönsyöttöhäiriöiden varalta.
Verkko: Ethernet-liitäntä (eli langallinen verkkoliitäntä, tarvittaessa USB- Ethernet-adapteri)
sekä WLAN 802.11 a/b/g/n.
Ääni: mahdollisuus liittää kuulokkeet ja mikrofoni joko USB-liitännän tai 3,5 mm:n pistokkeiden
avulla.
Lisälaitteet: Mahdollisten lisälaitteina liitettävien näppäimistön ja hiiren on toimittava HIDmäärittelyn1 mukaisesti. Tietokoneessa voi tarvittaessa käyttää virtalähteetöntä USB-hubia tai
muuta vastaavaa adapteria (esim. USBC:stä USB3:een). Tietokoneen lisälaitteet eivät voi käyttää radiotaajuuksia (esim. Bluetooth).
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LOPS 2021 (UUSI): TIETOKONE
Uudet opiskelijat saavat käyttöönsä lukuvuoden alussa tietokoneen, joka on opiskelun ajan lukion omaisuutta. Laite on tarkoitettu opiskelijan henkilökohtaiseksi opiskeluvälineeksi, ja opiskelija vastaa saamastaan laitteesta. Ennen laitteen luovutusta opiskelija ja hänen huoltajansa
allekirjoittavat laitteen käyttöä koskevan sitoumuksen.
OPISKELU LUOKATTOMASSA LUKIOSSA
ERÄITÄ KÄSITTEITÄ
Periodi

Lukuvuosi jaetaan 5 periodiin, joiden pituus on 36-39 työpäivää. Periodi päättyy
koeviikkoon.

Koeviikko

Periodin lopussa 6-7 päivää, jolloin aamupäivisin järjestetään päättyvän periodin
kokeita. Koeviikon kokeisiin ei edellytetä ilmoittautumista niiltä opiskelijoilta, jotka osallistuvat opetukseen kyseisellä periodilla. Koeviikon aikana ei ole työjärjestyksen mukaista opetusta urheiluvalmennusta lukuun ottamatta. Koepäivän voi
muuttaa ainoastaan poikkeustapauksessa aineenopettajan luvalla.

Uusintakoe

Noin kahden viikon kuluessa periodin päättymisestä pidetään koetilaisuus, johon
ilmoittaudutaan Wilmassa. Uusintakokeessa voi suorittaa yhden edellisen periodin kokeen jäljempänä määritellyin perustein. Viidennen periodin jälkeen pidettävässä uusintakokeessa (uuden lukuvuoden ensimmäisenä päivänä) voi suorittaa koko lukuvuoden kokeita.

Kurssi/opintojakso
Kunkin aineen oppimäärä on jaettu opintojaksoiksi (LOPS 2021) ja kursseiksi
(LOPS 2016). Kurssiin sisältyy pääsääntöisesti 38 oppituntia. Opintojakso muodostuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 15 tuntia. Lopullinen tuntimäärä
riippuu koeviikon pituudesta.
Pakolliset, syventävät ja soveltavat opinnot
Oppiaineet jakautuvat tuntijaon mukaisesti pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin
opintoihin. Syventävät opinnot ovat pakollisten oppiaineiden jatko-opintoja tai
lyhyen vieraan kielen opintoja. Soveltavat opinnot ovat eri oppiaineiden yhteisiä
eheyttäviä opintoja, menetelmäopintoja, muita koulukohtaisia opintoja tai toisissa oppilaitoksissa suoritettavia opintoja.
Oppimäärä

Yhden aineen kaikki opinnot muodostavat oppimäärän, josta tulee arvosana
päättötodistukseen. Oppimäärään kuuluvat vähintään aineen pakolliset opinnot.
Opiskelijan suorittamat aineen valtakunnalliset syventävät opinnot otetaan myös
huomioon oppimäärän arvosanaa annettaessa. Kussakin oppiaineessa opiskelijan
on opinto-ohjelmaansa sisältyvien valtakunnallisten pakollisten ja syventävien
opintojen kokonaismäärästä suoritettava hyväksytysti vähintään 2/3.
Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 150 opintopistettä (LOPS -21) tai 75 kurssia (LOPS -16). Siihen kuuluvat kaikki pakolliset opinnot, vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia tai 20 opintojaksoa sekä riittävä määrä
soveltavia opintoja.
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OPISKELUOHJEET
Opiskeluaika
Opiskeluaika on 2-4 lukuvuotta. Erityisestä syystä kunnan sivistyslautakunta voi
myöntää suoritusaikaa viidennen lukuvuoden.
Opinto-ohjelman tekeminen
Luokattomassa lukiossa opiskelija valitsee kunkin lukuvuoden aikana opiskeltavat
aineet koulun opintotarjottimesta. Tarjottimessa on rinnakkain yhdellä rivillä
useita kursseja/opintojaksoja. Samalla rivillä olevat tunnit opetetaan yhtä aikaa,
tunnin sijainti työpäivän aikana sen sijaan vaihtelee. Opiskelija muodostaa opinto-ohjelmansa valitsemalla yhden kurssin/opintojakson kultakin riviltä vuosiluokasta riippumatta.
Periodia kohden tulee valita 5-7 kurssia/opintojaksoa, jotta ehtii kolmessa vuodessa suorittaa vähintään 75 kurssia/150 opintopistettä. Nelivuotisessa ohjelmassa tulee opiskella keskimäärin 3-5 kurssia/opintojaksoa periodia kohden.
Opinto-ohjelman suunnitteluun paneudutaan koulun alkaessa opinto-ohjaajan ja
ryhmänohjaajien kanssa.
Opintojen suorittaminen
OPPIVELVOLLISUUS (LOPS2021)
Ne oppilaat, jotka päättävät perusopetuksen 1.1.2021 tai sen jälkeen kuuluvat
laajennetun oppivelvollisuudenpiiriin. Oppivelvollisuus päättyy, kun lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto on suoritettu tai kun opiskelija täyttää 18 vuotta.
Oppivelvollisuus tarkoittaa myös läsnäolovelvoitetta. Tavanomaiset oppimateriaalit lukiolainen saa käyttöönsä ilman kuluja. Samoin lukio tarjoaa opintojen
ajaksi opiskelijan käyttöön tietokoneen ja opiskeluun tarvittavat ohjelmistot.
Maksuttomuus jatkuu siihen saakka, kun toisen asteen tutkinto on suoritettu tai
korkeintaan sen vuoden loppuun, kun oppivelvollinen täyttää 20 vuotta.
Kurssi/opintojakso suoritetaan ensisijaisesti osallistumalla opetukseen ja kokeeseen. Poikkeustapauksessa opettaja voi myöntää luvan kurssin/opintojakson tai
sen osan suorittamiseen opetukseen osallistumatta. Menettelystä on sovittava
ennen opintojen alkamista opettajan kanssa ja ilmoitettava siitä rehtorille.
Jollei kokeeseen osallistuta heti koeviikolla, on kurssi/opintojakso käytävä uudelleen (poikkeukset: rehtorin lupa, lääkärin tai terveydenhoitajan todistus). Keskenjääneet suoritukset vanhenevat seuraavan jakson loppuun mennessä.
Poissaolot
”Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä
vapautusta.” (Lukiolaki 30§ Opiskelijan velvollisuudet)
Kaikki poissaolot vaikeuttavat opintojen edistymistä ja vaikuttavat heikentävästi
kurssin/opintojakson arvosanaan. Opiskelija on itse velvollinen selvittämään
poissaolonsa ja ottamaan selvää poissaolotuntien aikaisista tehtävistä.
Poissaolot on aina selvitettävä Wilmaan.
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Tiedossa olevan perustellun syyn takia lupa poissaoloon on pyydettävä etukäteen:
- yksittäisiksi tunneiksi opettajalta
- enintään kolmeksi päiväksi ryhmänohjaajalta
- pidemmäksi ajaksi rehtorilta.
Urheilun takia aiheutuvat poissaolot hyväksyy valmentaja ja/tai rehtori.
Autokoulutuntien takia on luvallista olla poissa 2 tuntia per kurssi/opintojakso.
Lisäksi luvallisia poissaoloja ovat ajokokeet ja kirjalliset kokeet. Poissaolon allekirjoittaa autokoulunopettaja.
Edellä mainittuja poissaoloja ei huoltaja eikä opiskelija voi itse hyväksyä.
Sairauspoissaolon selvittää Wilmaan opiskelijan huoltaja (tai 18 vuotta täyttänyt
opiskelija itse) tai terveydenhoitaja. Selvitys on tehtävä mahdollisimman pian.
→ Jos poissaolojen kokonaismäärä on 1/3 kurssin/opintojakson opetustuntien
määrästä (mukaan lukien sairauspoissaolot), normaali suoritus keskeytyy ja
kurssi/opintojakso on käytävä uudelleen.
Poikkeusjärjestelystä esim. pitkäaikaisen sairauden tai urheiluleirin vuoksi sovitaan erikseen rehtorin kanssa. Korvaavista lisätehtävistä on neuvoteltava ajoissa
aineenopettajan kanssa.
Toisessa oppilaitoksessa suoritetut opinnot
Opiskelija voi sisällyttää lukion oppimäärään muiden oppilaitosten
kursseja/opintojaksoja. Näistä suorituksista on neuvoteltava ennalta rehtorin tai
opinto-ohjaajan kanssa. Etäopintoina opiskelija voi myös suorittaa valitsemiaan
opintoja esim. korkeakoulujen kurkistuskursseja. Ilmoittautuminen tehdään
opinto-ohjaajan kanssa.
Kurssin/opintojakson uusiminen
Opiskelijalla on oikeus uusia kurssi/opintojakso sen arvosanasta riippumatta. Hän
voi valintansa mukaan tehdä sen kolmella eri tavalla:
1) Opiskelija suorittaa kokeen uudelleen uusintakoepäivänä joko periodin jälkeen
tai uuden lukuvuoden alkaessa
2) Opiskelija suorittaa kokeen uudelleen, kun se on koeviikolla tarjolla.
3) Opiskelija käy kurssin/opintojakson uudelleen osallistumalla sen opetukseen,
kun se on tarjolla.
Oikeus uusintakokeeseen osallistumiseen on vain kerran. Aiheettomasti uusintakokeeseen ilmoittautuneen opiskelijan katsotaan käyttäneen uusintaoikeutensa.
Parempi arvosana jää voimaan.
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ARVIOINTI
Kurssi/opintojaksosuorituksen arviointi
”Opiskelijan työskentelyä, oppimista ja osaamisen kehittymistä tulee arvioida
monipuolisesti. Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan
opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijalla
on oikeus saada tieto arvioinnissa käytettävistä arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen. Opiskelijalle on lukio-opintojen aikana annettava mahdollisuus itsearviointiin. (Lukiolaki 714/2018, 37 § 1 mom.)
Opiskelijan opiskelema kurssi/opintojakso arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on
antaa palautetta opiskelijalle tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Jos opintojakso koostuu useammasta saman oppimäärän moduulista, annetaan siitä yksi arvosana. Jos kyse on usean oppiaineen yhteisestä opintojaksosta, arvosanat annetaan oppiaineittain. Kurssin/opintojakson arviointi perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tietojen ja taitojen arviointiin. Myös
opiskelijan oma itse- ja vertaisarviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi muun muassa
arviointikeskusteluja. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot. Arviointi ei kohdistu
opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
Oppimisen tuen tarpeet, kuten sairaudesta tai vammasta johtuvat haasteet, lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeus, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa arvioinnissa huomioon siten, että opiskelijalla on
mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa.
Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät
” Numeroin annettavassa arvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5
osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Opintojakso
tai oppiaine, jota ei arvostella numeroin, arvioidaan suoritetuksi tai hylätyksi.
(Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta 810/2018, 17 §.)
Opiskelija saa arvosanan opintojaksoihin sisältyvistä opinnoista. Opintojaksoihin sisältyvistä pakollisista opinnoista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista annetaan numeroarvosanat
lukuun ottamatta opinto-ohjauksen opintojaksoja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Muista valinnaisista opinnoista voidaan antaa arvosanaksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä.
Itsenäisesti suoritettu kurssi
" Osa lukiokoulutuksen oppimäärään sisältyvistä opinnoista voidaan edellyttää
opiskeltavaksi itsenäisesti, jos se ei vaaranna koulutukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja opiskelijan edellytyksiä oppimäärän ja ylioppilastutkinnon
suorittamiseen. Opiskelijalle voidaan vastaavin edellytyksin myös hakemuksesta
myöntää lupa suorittaa opintoja itsenäisesti. (Lukiolaki 714/2018, 25 §.)
Opiskelija voi halutessaan ja tarpeen mukaan suorittaa osan opinnoista itsenäisesti. Itsenäisestä
opiskelusta tulee sopia kyseisen aineen opettajan kanssa etukäteen. Itsenäisesti opiskellusta
kurssista/opintojaksosta edellytetään hyväksytty arvosana. Jos opiskelija opiskelee kokonaan tai
osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös tällöin arvioitava riittävän laajasti
ja monipuolisesti.
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Suullisen kielitaidon arviointi
” Kielten opetuksessa opiskelijalta arvioidaan kielitaidon muiden osa-alueiden lisäksi suullinen kielitaito. Suullista kielitaitoa voidaan arvioida erillisellä kokeella.
(Lukiolaki 714/2018, 37 § 4 mom.)
Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen aikana arvioidaan myös opiskelijan suullista kielitaitoa.
Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen käytöstä tai Opetushallituksen tuottaman erillisen ohjeistuksen mukaisista näytöistä määrätään erikseen kyseisiä oppiaineita koskevissa luvuissa lukion opetussuunnitelman perusteissa. Todistus valinnaisiin opintoihin kuuluvasta suullisen kielitaidon kokeesta annetaan päättötodistuksen liitteenä.
Toisen kotimaisen kielen B1-oppimäärän syventävän opintojakson / kurssin 6 ja englannin kielen
A oppimäärän syventävän opintojakson/ kurssin 8 arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin jakson aikaisiin näyttöihin.
Opintojaksoista /kursseista annetaan numeroarvosana käyttäen asteikkoa 4–10. Myös opintojaksoon / kurssiin kuuluvasta suullisen kielitaidon kokeesta annetaan numeroarvosana käyttäen asteikkoa 4–10.
Oppimäärän arviointi
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten
ja valtakunnallisten syventävien opintojen perusteella. Opiskelijan on suoritettava näistä opinto-ohjelmansa mukaisista opinnoista hyväksytysti vähintään 2/3.
Näin muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa lukion omien syventävien
ja soveltavien opintojen pohjalta saadulla lisänäytöllä.
Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää
vain yhden kurssin/opintojakson sekä valinnaisista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi kurssia/opintojaksoa
Urheiluvalmennuksen oppimäärä arvioidaan neljän kurssin/8 opintopisteen
ryhmissä suoritusmerkinnällä. Muut soveltavat oppimäärät arvioidaan sanallisesti tai suoritusmerkinnällä.
Kun lukiokoulutuksen oppimäärään kuuluvat opinnot tulevat suoritetuiksi, annetaan jokaisen oppiaineen oppimäärästä päättöarviointina arvosana. Opiskelijalle,
joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa
saamaansa arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus suorittaa oppiaineen oppimäärä hyväksytysti tai korottaa arvosanaansa. [Lukiolain] 28 §:ssä tarkoitetut
tukitoimet ja 29 §:ssä tarkoitetut opiskelun poikkeavat järjestämistavat voidaan
ottaa huomioon opintojakson arvioinnissa ja päättöarvioinnissa. (Lukiolaki
714/2018, 37 § 3 mom.)
Kunkin opintojakson arvioinnista päättää opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on
useita, opettajat yhdessä. Oppiaineen päättöarvioinnista päättävät rehtori ja
opiskelijan opettajat yhdessä. (Lukiolaki 714/2018, 38 §.)
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KUORTANEEN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Jokainen lukiolainen on 15 vuotta täyttäneenä itse oikeudellisessa vastuussa teoistaan. Voimassa olevat lait ja asetukset koskevat myös kaikkea koulussa tapahtuvaa toimintaa. Niiden lisäksi
noudatetaan koulussa sekä myös sen ulkopuolella lukion toimesta järjestetyissä tilaisuuksissa
koulun omia järjestyssääntöjä.
Tarkoitus
Nuoruudessa totutut tavat vakiintuvat koko elämän ikäisiksi. Järjestyssääntöjen tehtävänä on
totuttaa lukiolainen sellaisiin tapoihin, jotka auttavat hänen selviytymistään elämässä myös
kouluvuosien jälkeen. Lisäksi niiden avulla parannetaan lukiolaisten oikeusturvaa, viihtyvyyttä
sekä opiskeluedellytyksiä.
Käyttäytyminen
• Opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen opiskeluympäristöön.
• Kaikki kouluyhteisön jäsenet pyrkivät noudattamaan hyviä tapoja ja käyttäytymään asiallisesti.
• Jokainen pyrkii omalta osaltaan turvaamaan koulun työrauhan.
• Toisen ihmisen fyysinen ja henkinen vahingoittaminen, väkivalta, syrjintä, häirintä ja kiusaaminen on kielletty.
Opiskelu
• Opiskelijan tulee osallistua opetukseen.
• Oppitunteja ei saa häiritä.
o Myöhästyminen on opetuksen häiritsemistä. Opettajalla ei ole velvollisuutta ottaa myöhästynyttä opiskelijaa tunnille.
o Kännyköiden, tablettien ym. käyttö muuhun kuin opiskeluun oppituntien aikana
on kielletty.
o Opetuksen aikana mobiililaitteen tulee olla häiriöttömässä tilassa.
o Kaikki tuntien tallennus ja suoratoisto ilman opettajan ja opiskelijoiden lupaa on
kielletty.
• Vilppi ja plagiointi on kielletty.
Omaisuus
• Jokainen huolehtii omalta osaltaan koulualueen siisteydestä.
• Koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti. Sattuneesta vahingosta (esim. tietokoneet,
oppikirjat) on välittömästi ilmoitettava jollekin henkilökuntaan kuuluvalle.
• Toisten omaisuutta ei saa vahingoittaa tai käyttää ilman lupaa.
• Koulu ei vastaa sen alueella olevasta yksityisestä omaisuudesta.
Kielletyt aineet ja esineet
• Turvallisuutta vaarantavien aineiden, esineiden ja laitteiden tuonti kouluun on kielletty.
• Tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumeiden käyttö, hallussapito, niiden vaikutuksen
alaisena esiintyminen sekä myynti on kielletty koulussa ja kouluun liittyvissä tilaisuuksissa.
Sääntörikkomuksien seuraukset
• Jos opiskelija häiritsee opetusta tai hän ei noudata järjestyssääntöjä,
o opiskelija voidaan poistaa oppitunnilta tai muusta koulun tilaisuudesta
o rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen
o opiskelija voidaan erottaa määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.
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Mikäli opiskelija kehotuksesta huolimatta käyttää mobiililaitetta häiritsevästi, hänet voidaan poistaa oppitunnilta.
Mikäli opiskelijalla on hallussaan kielletty esine tai kiellettyä ainetta, opettaja tai rehtori
voi ottaa sen häneltä pois. Opiskelijan tavarat voidaan myös tarkastaa, mikäli hänellä
epäillään olevan hallussaan kielletty esine tai kiellettyä ainetta.
Opiskelija on korvausvelvollinen, jos hän tahallisesti rikkoo koulun tai toisten omaisuutta.
Opiskelija voidaan poistaa kokeesta ja suoritus hylätään, mikäli häntä epäillään vilpistä,
vilpin yrityksestä tai avustamisesta vilpissä.
Opiskelija voidaan poistaa kokeesta, mikäli hän häiritsee muiden suoritusta.
Mikäli opiskelija syyllistyy plagiointiin tai lunttaukseen, seurauksena on tuotoksen tai jopa koko kurssin uudelleen suorittaminen sekä suullinen tai kirjallinen varoitus.

LUKION ATK-LAITTEIDEN KÄYTTÖ
Tietokoneiden asetuksia (esim. taustakuvaa) ei saa muuttaa.
Tietokoneelle ei saa tallettaa omia tiedostoja, vaan ne tulee tallettaa usb-tikulle tai pilveen.
Voit tulostaa vain koulutyöhön liittyviä töitä.
Pelien pelaaminen on kielletty.
Sääntöjä rikkova menettää lukion koneiden käyttöoikeuden.
Lukion antaman tietokoneen käytöstä on erillinen ohje.

KOULURUOKAILU JA SIISTEYS
* Ota ruokaa vain tarvittava määrä, pois heitetty ruoka maksaa.
* Tyhjää lautasesi kunnolla, helpotat sillä astioiden pesua.
* Syö tarpeeksi, jotta jaksat pitkät koulupäivät.
* Pipo, lakki tai huppu päässä ei tulla ruokailuun.
* Keskuskeittiön tarjoama ruoka valmistetaan ensisijaisesti kotimaisista raaka-aineista omalla
reseptillä. Raaka-aineet ovat geneettisesti muuntelemattomia.
Erityisruokavaliot:
* Erityisruokavalio kysytään kaavakkeella ennen koulun alkua.
* Jos sinulla on erityisruokavalioita, ilmoita poissaolosi koulun keittiölle.
* Jos tilattua erityisruokaa ei syödä, eikä poissaolosta ilmoiteta, aterian valmistus loppuu kahden viikon kuluessa.
* Laktoositon maitojuoma on tarkoitettu vain erityisruokavaliota noudattaville ruokailijoille.
* Tarkista keittiöltä, että erityisruokalista on omalta osaltasi ajan tasalla.
* Ilmoita keittiöön, mikäli et enää erityisruokavaliota noudata tai jos opinnoissa tulee pitkä
poissaolo koulusta, puh. 040-6386116.
Siisteys:
* Pidä koulu siistinä. Sillä parannat kaikkien viihtyvyyttä.
OPISKELIJAHUOLTO
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Nuoren hyvinvointi on kasvun, kehityksen ja oppimisen
vahva perusta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana toimintana.
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YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTOTYÖ
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteena on hyvinvoiva opiskeluyhteisö, jossa opiskelijat etenevät opinnoissaan suunnitelmallisesti kohti henkilökohtaista tavoitetta. Hyvinvoivaan
ja turvalliseen oppimisympäristöön kuuluu luottamuksellinen, välittävä ja kannustava ilmapiiri.
Arjen havainnointiin osallistuu koko kouluyhteisö. Opiskelijaa arvostetaan ja häntä rohkaistaan
olemaan aktiivinen. Kouluyhteisön hyvinvointia arvioidaan säännöllisesti ja sitä kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa suunnittelee, koordinoi ja kehittää koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä.
YHTEISÖLLISTÄ OPISKELUHUOLTOA TOTEUTTAVAT TOIMIJAT

LUKIO:
- Rehtori
- Opettaja
- Ryhmänohjaaja
- Opinto-ohjaaja
- Kuraattori
- Erityisopettaja

OPISKELIJA

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
- Terveydenhoitaja
- Koululääkäri
- Psykologi
- Merkkari

MUUT TOIMIJAT:
- Sosiaalitoimi
- Nuorisotoimi
- Poliisi
- Seurakunta

YKSILÖLLINEN OPISKELUHUOLTOTYÖ
Yksittäisen opiskelijan asioita käsiteltäessä kootaan monialainen asiantuntijaryhmä opiskelijan
tueksi. Se kootaan tapauskohtaisesti ja harkinnanvaraisesti. Lähtökohta on se, että kokoaminen
tapahtuu yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Lupa tapauskohtaiseen
käsittelyyn ja ryhmän kokoontumiseen pyydetään kirjallisesti opiskelijalta, ja alaikäisen opiskelijan vanhemmat saavat myös asiasta tiedon. Opiskelijalla on subjektiivinen oikeus opiskeluhuoltoon, vaikka huoltajat kieltäytyisivät opiskeluhuollollisesta yhteistyöstä.
YHTEISTYÖ KODIN JA OPPILAITOKSEN VÄLILLÄ
Koulun ja kodin välisellä yhteistyöllä tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä,
turvallisuutta ja hyvinvointia. Lähtökohtana yhteistyössä on aikuistuvan tai täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja oman vastuullisuuden huomioon ottaminen sekä huolenpito tukea tarvitsevasta opiskelijasta. Käytännössä toivomme yhteydenpidon olevan ensisijaisesti myönteistä ja
molemminpuolista opiskeluun ja opiskelijaan liittyvää tiedottamista.
Kuortaneen lukiossa käytössä olevia yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi
• Wilma-järjestelmä, joka toimii jokapäiväisenä yhteistyön välineenä
• vanhempainillat 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden vanhemmille
•
•

avointen ovien päivä, jolloin on mahdollisuus tutustua koulun arkiseen työhön
henkilökohtainen yhteydenpito. Ryhmänohjaaja on ensisijaisesti se henkilö, joka toimii
oman ryhmänsä osalta yhteistyössä kodin kanssa.
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ERITYISOPETUS
Tarjoamme erityisopetusta lukio-opintojen tueksi. Erityisopetuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä opintojen pitkittymistä ja opintojen kuormittavuutta.
Kaikki opintonsa aloittavat opiskelijat osallistuvat lukemisen ja kirjoittamisen ryhmätestiin
(NMI:n lukemisen ja kirjoittamisen testistö). Mikäli testistö antaa aihetta tarkempaan selvittelyyn, opiskelijalla on mahdollisuus osallistua yksilötestiosioon. Mikäli ilmenee lukemisen ja kirjoittamisen haasteita testien pistemäärien perusteella ja opiskelijalla on ollut tuen tarvetta peruskoulussa, lukiossa on mahdollisuus saada tukea erityisjärjestelyin (esim. lisäaika kurssikokeissa). Lukioaikainen tuki, opiskelijalle laadittu lukioaikainen oppimissuunnitelma ja erityisopettajan kirjoittama lausunto Ylioppilastatutkintolautakunnalle ovat peruste saada erityisjärjestelyjä ylioppilaskirjoituksissa.
Erityisjärjestelyjä lukio-opintoihin ja ylioppilaskirjoituksiin voidaan järjestää myös terveydellisten syiden vuoksi. Tällöin toimimme yhteistyössä terveydenhuolto- ja opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa. Erityisopettaja voi tarvittaessa kirjoittaa lausunnon myös muihin tarpeisiin, esimerkiksi autokoulun kirjallista osuutta varten.
Erityisopetuksen avulla voidaan yhdessä opiskelijan kanssa suunnitella ja toteuttaa opintoja
seuraavin keinoin: aikataulutuksen suunnittelu, rästitehtävien tekeminen, opiskelijalle soveltuvien opiskelutekniikoiden esittely ja kokeilu yhdessä opiskelijan kanssa, ydinkohtien/tiivistelmien tekeminen ja löytäminen laajemmista tekstikokonaisuuksista, esseevastauksen tai äidinkielen tehtävien rakentamistekniikoihin ohjaaminen, kaikenlainen motivointi, kannustaminen ja turhien paineiden ja stressin ennaltaehkäisy, muiden tukimuotojen esittely ja
tarvittaessa ohjaaminen eteenpäin (terveydenhoitaja, merkkari, kuraattori, opo...)
OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
Kuusiolinna Terveys Oy järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut lukion opiskelijoille. Opiskelijoille järjestetään ensimmäisenä opiskeluvuonna terveydenhoitajan tarkastus ja ensimmäisenä
tai toisena vuonna lääkärintarkastus. Kutsuntaikäisille pojille tehdään asevelvollisen ennakkoterveystarkastus toisen opiskeluvuoden lääkärintarkastuksen yhteydessä. Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat opiskelijan käytettävissä riippumatta hänen asuinkunnastaan.
Terveydenhoitaja on tavattavissa lukiolla tiistaisin ja keskiviikkoisin. Voit varata ajan terveydenhoitajan vastaanotolle numerosta 040-5475863, Wilma-viestillä tai Hyvis.fi –sivujen kautta. Terveydenhoitajan vastaanotolle voit tulla ilman ajanvarausta tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 11.3012.30. Opiskelulääkärin vastaanotolle saat ajan terveydenhoitajan kautta.
Opiskeluterveydenhuolto on maksutonta alle 18-vuotiaille. Sen jälkeen maksu määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti osassa palveluja, mm. suun terveydenhuolto ja lääkärin vastaanotto.
Terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille.
Sairaustapauksissa ja tapaturmissa voit varata ajan kiirevastaanotolle numerosta 06-25257612.
Kiirevastaanoton numero on avoinna 24h/vrk ja sieltä voit saada myös puhelimitse hoito
ohjeita, opastusta hoitoon hakeutumisessa ja ohjausta oikeaan hoitopaikkaan.
Opiskelupsykologin tai merkkarin (psykiatrinen sairaanhoitaja) vastaanotolle voit varata ajan
suoraan työntekijältä. Psykologi 040-1371436 ja merkkari 040-1371530.
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KURAATTORI
Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on auttaa ja tukea opiskelijoita erilaisissa elämäntilanteissa. Voit käsitellä esimerkiksi omaan kasvuun, mielialaan, jaksamiseen, elämänhallintaan, itsenäistymiseen, opiskelumotivaatioon tai ihmissuhteisiin liittyviä asioita. Riittää, että sinulla on tarve keskustella. Kuraattori tarjoaa ulkopuolisen näkökulman tilanteeseesi
ja etsii kanssasi myönteisiä ratkaisuja ja keinoja lisätä voimavaroja. Keskustelut ovat luottamuksellisia.
Kuraattori myös ohjaa sinut tarvittaessa muiden palvelujen piiriin, ja tekee sovitusti yhteistyötä
vanhempien, lukion henkilökunnan, eri viranomaisten sekä muiden avun tarjoajien kanssa.
Kuortaneen kouluilla työskentelee kuraattori (esiopetus, alakoulut, yläkoulu, lukio ja urheiluopiston liikunnan perustutkinnon opiskelijat)
Voit ottaa yhteyttä itse, tai tulla ohjattuna ystävän, huoltajan tai opettajan, opon, terveydenhoitajan, valmentajan/ muun kanssasi toimivan työntekijän toimesta.
Myös kuraattori voi kutsua sinut keskustelemaan tilanteestasi, mikäli huolta ilmenee.
Yhteystiedot: Kuraattori Kara Niina, puh: 040 6312 225
Nopeimmin saat yhteyden soittamalla tai tekstiviestillä!
OPISKELIJAKUNTA JA TUTORTOIMINTA
Jokainen lukiolainen on opiskelijakunnan jäsen. Opiskelijakunnan hallituksen toiminta on lukiossamme aktiivista. Hallitus järjestää lukuvuoden aikana erilaisia tapahtumia yhdessä eri toimijoiden kanssa ja mm. ylläpitää kioskia.
Kuortaneen lukiossa alkaa tutortoiminta lukuvuoden 2021 alusta lähtien. Tutoreiden tehtävänä
on opastaa uusia opiskelijoita koulun käytäntöihin ja opintojen alkuun. Voit itsekin halutessasi
ryhtyä tutoriksi lukio-opintojen toisena tai kolmantena vuotena. Sekä opiskelijakunnan hallituksessa toimisesta että tutortoiminnasta on mahdollista saada opintopisteitä.
KOULUSIHTEERI KOULUSSA
Koulusihteerin tehtävät:
-Oppilasrekisterin hoito, Wilma tiedotteet ja oppilashallinto-ohjelman
vastuukäyttäjä (ilmoita muutokset osoite, puhelin ym. tiedoissa).
- Todistusten tulostus (jakso- ero- ja päättötodistukset).
- Oppilashallinto-ohjelma Wilman tunnusten ja ohjeiden antaminen opiskelijoille,
vanhemmille ja opettajille sekä tiedottaminen Wilmassa.
- KELA.n opinto-, asumistuki- ja koulumatkatukihakemusten täytössä avustaminen.
- Opiskelutodistukset (mm. VR, Matkahuolto, Trafi, Lukiolaisten liitto).
- Säilytyslokeron avainten luovutus (pantti 10 €).
- Koulutapaturmiin ja muut mahdolliset kouluun liittyvät asiat.
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ALENNUKSET JULKISISSA KULKUNEUVOISSA
OPISKELIJA-ALENNUKSEEN OIKEUTTAVAT KORTIT
Opiskelija-alennuksen saa:
Suomen lukiolaisten liiton opiskelijakortilla. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä. Kortilla saa alennusta sekä linja-autoissa että VR:llä. Opiskelijan tulee
osoittaa oikeutensa opiskelija-alennukseen näyttämällä junassa lipuntarkastuksen
yhteydessä VR:n hyväksymä opiskelijakortti tai oppilaitoksen todistus, jos opiskelijajärjestön myöntämää opiskelijakorttia ei vielä ole. Oppilaitoksen todistus on
voimassa VR:llä 3 kk ja Matkahuollossa 1 kk.
LUKIOLAISTEN LIITON ALENNUSKORTTI
Lukiolaisten liiton alennuskortin saa tilaamalla se liiton toimistolta. Tilauksen voi
tehdä netissä osoitteessa: https://lukio.fi/liity/. Jäsenhinta on 20 €/lukuvuosi (lv.
2020-2021) ja 5 € lisähinnalla saa digitaalisen jäsenkortin lisäksi muovisen opiskelijakortin.
ALENNUKSET
Koulumatkatuen raja tulee uusilla oppivelvollisilla olemaan 7 km.
VR myöntää lukiolaisille 30 % alennuksen kaukoliikenteen kertalipusta ja 10/30
matkan sarjalipuista. Lähiliikenteen kertalipusta ja 10 matkan sarjalipusta saa 50 %
alennuksen. Kaukoliikenteen junissa 4–16 -vuotiaat saavat 40 % alennusta kertalipusta sekä sarja- ja kausilipuista. Lasten lipulla matkustavalla tulee aina olla mukana poliisiviranomaisen myöntämä kuvallinen todistus henkilöllisyydestä osoittamaan ikänsä (henkilökortti, passi tms.).
Opiskelija-alennus on kotimaan bussiliikenteessä (lv. 2021-22) 50 % aikuisten kilometritaksan mukaisesta menolipun hinnasta, kun matka on vähintään 80 km.
Hintaerot saattavat olla yrityskohtaisia. Opiskelija-alennus on ympärivuotinen.
Alennus on voimassa myös muilla kuin opiskelu- ja kotipaikkakunnan välisillä matkoilla. Alennuksen saa Matkahuollon opiskelijakortilla, opiskelijajärjestöjen opiskelijakortilla, johon on painettu Matkahuollon logo sekä elektronisilla opiskelijakorteilla ja opiskelijakorttisovelluksilla, joissa näkyy Matkahuollon logo.

LUKIOLAISTEN TAPATURMAVAKUUTUS
Kaikilla lukion oppilailla on Kuortaneen kunnan ottama tapaturmavakuutus. Se on otettu OP
Pohjola Vakuutus Oy:ltä.
Tapaturman sattuessa siitä on välittömästi ilmoitettava asianomaisen aineen opettajalle ja
käytävä lääkärissä. Sen jälkeen tehdään vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Kaavakkeita ilmoituksen tekemiseen saa lukion kansliasta. Kaavakkeen allekirjoittaa ao. aineen opettaja.
Kaikki tapaturmasta aiheutuneet kustannukset opiskelija maksaa ensin itse ja perii jälkikäteen kuitteja vastaan korvaukset OP/Pohjola Vakuutus Oy:ltä. Jokaisesta maksusuorituksesta
on siis muistettava tallettaa kuitti. Matkakulut omalla autolla korvataan laskua vastaan.
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VALINTAOPAS
LOPS 2021/2016
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VALINTAOPAS 2021 – 22
Luokattomassa lukiossa opiskelija saa suunnitella itse oman opinto-ohjelmansa. Suunnitteluun
hän saa tukea koulun henkilökunnalta. Opinto-ohjelma suunnitellaan niin, että tutkinnon voi
suorittaa enintään neljässä vuodessa.
Lukion oppimäärä muodostuu vähintään 150 opintopisteestä / 75 kurssista - ylärajaa ei ole. Pitkän matematiikan lukijoilla pakollisia opintopisteitä on 102, lyhyen matematiikan lukijoilla 94 (
lops 2016 vastaavasti 51/47). Syventäviä opintoja kaikkien on suoritettava vähintään 20 op
(lops 2016 vastaava 10 kurssia). Urheilulukiolaiset, jotka suorittavat vähintään 24 op urheiluvalmennuksessa (lops2016 12 kurssia), ovat oikeutettuja vähentämään pakollisten opintojen
määrästä 0 - 16 op (lops 2016 0-8 kurssia). Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen opinnoista ja yo-kirjoituksissa kirjoitettavista aineista
vähintään pakolliset opinnot. Uuden lopsin 2021 mukaisissa oppiaineissa, joissa pakolliset säädetty 2 op laajuisiksi, opinnot tulee suorittaa 2 op laajuisina.
Valintoja tehdessäsi huomaa mieltymystesi lisäksi myös mahdolliset jatko-opintosuunnitelmasi.
Voit pohjustaa tulevaa menestymistäsi seuraavaan oppilaitokseen valinnoissa hankkimalla ao.
ammattialaan liittyviä tietoja ja taitoja lukiossa.
Lukion oppimäärään voi sisällyttää myös muiden II asteen oppilaitosten opintoja rehtorin luvalla. Rehtori päättää opintojen hyväksilukemisesta pakollisina, syventävinä tai soveltavina opintoina lukion opetussuunnitelman mukaisesti. Hyväksilukemisista on syytä sopia etukäteen.
Huomioi opinto-ohjelmassasi pakollisten opintojen suorittaminen ajallaan suhteessa opiskeluaikaasi. Alemmilta vuosilta rästiin jääneet pakolliset opinnot voivat muodostua esteeksi opintojesi etenemiseksi aiotussa aikataulussa. Valitse lisäksi syventäviä ja soveltavia opintoja harkintasi mukaan siten, että ainakin välttämättömät minimivaatimukset opintojen määrille täyttyvät.
Opintosuunnitelmasi tehdään yhdessä opinto-ohjaajan kanssa lukion alussa. Sitä myös voidaan
päivittää koko lukion ajan. Yksittäiseen aineeseen liittyvistä kysymyksistä kannattaa aina ensin
keskustella aineenopettajan kanssa.
Ylioppilaskokeet perustuvat oppiaineen pakollisille ja syventäville opinnoille, joten ne kannattaa
lukea kaikista kirjoitettavista aineista. Huomioi tämä erityisesti reaaliaineiden opintojen suunnittelussasi.
Lukio on yleissivistävä koulu ja sen päättävät ylioppilaskokeet ovat kypsyyskoe. Ylioppilaskokeessa menestymiselle aineen oppimäärän hallinta on välttämätön, mutta ei riittävä edellytys.
Yksi tapa kehittää kypsyyttä on ottaa oman opiskelun suunnittelu hallintaan ja kehittää omia
oppimistaitoja monipuolisesti. Opiskelu on nuoren työtä. Suhtaudu siihen riittävällä vakavuudella ja sitoudu valintoihisi, kyse on tulevaisuutesi hallinnasta. Onnea, menestystä ja elämyksiä
tuleville vuosille.
ERI AINEIDEN OPINTOJAKSOJEN JA KURSSIEN TARKEMMAT ESITTELYT LUKION NETTISIVUILTA
(Kuortaneen lukion LOPS 2016 JA LOPS 2021) !
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TUNTIJAKO LV. 2021–22 (LOPS 2021)
Oppiaine tai aineryhmä

Pakolliset
Syventävät
Soveltavat
Yhteensä
opintopisteet opintopisteet opintopisteet
Äidinkieli ja kirjallisuus ................... 12
6
2
20
Englanti A1-kieli .............................. 12
4
4
20
Ruotsi B1-kieli ................................ 5
2
2
18
Saksa B2-kieli ................................ 16
16
B3-kieli ................................ 16
4
20
Venäjä B3-kieli ................................ 12
4
16
Matematiikka lyhyt........................ 12
4
2
18
pitkä ....................... 20
6
2
28
Biologia ........................................... 4
6
10
Maantiede ...................................... 2
6
8
Fysiikka ........................................... 2
12
14
Kemia ............................................ 2
8
10
Uskonto .......................................... 4
8
12
Elämänkatsomustieto..................... 4
8
12
Filosofia .......................................... 4
4
8
Historia ........................................... 6
6
12
Yhteiskuntaoppi.............................. 6
2
8
Psykologia ....................................... 2
8
2
12
Taideaineet
kuvataide .................................... 2-4
4
8
musiikki ....................................... 2-4
4
8
Liikunta .......................................... 4
6
10
Terveystieto .................................... 2
4
1
7
Opinto-ohjaus ................................. 4
2
6
Lukiodiplomit..................................
6
----------------------------------------------------------------------------Pakolliset yhteensä
94 / 102
Syventäviä vähintään
20
Koulukohtaiset soveltavat opinnot:
Taiteiden väliset kurssit
4
Tieto- ja viestintätekniikka
2
Opiskelijakunta
4
Temaattiset opinnot
6
Tutortoiminta
2
Kansainvälisyysopinnot
Urheiluvalmennus **)
40
erityistehtävää tukevat opinnot
6
--------------------Opintoja yhteensä vähintään
150

**) Valmennuksen lajit: yleisurheilu, lentopallo, jääkiekko, paini, jalkapallo, keilailu, pesäpallo, amerikkalainen jalkapallo,
telinevoimistelu ja muut yksilölajit.
**) Urheilulukiolainen, joka suorittaa vähintään 24 opintopistettä valmennuksessa, voi halutessaan jättää pois pakollisten opintojen määrästä 16 opintopisteen laajuiset opinnot. Puolet jokaisen
aineen pakollisista opinoista tulee kuitenkin olla suoritettuna ja pakolliset
kurssit niissä aineissa, joihin hän osallistuu yo-kirjoituksissa. Oppiaineissa, joissa pakolliset säädetty 2 op laajuisiksi,
opinnot tulee suorittaa 2 op laajuisina.
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PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT OPINTOJAKSOT VUOSITTAIN (LOPS 2021)

AINE
ÄI
ENA
RUB
SAB2
SAB3
VEB3
MAA
MAB
BI
GE
FY
KE
UE/ET
PS
FI
HI
YH
TE
OP
KU
MU
LI
TO1 ()
TO2 ()
TO3 ()
TVT
UV
VO
VO2,3,4

1
Pakolliset
1, 2-3,4
1, 2, 3
1, 2, 3

1,2,3,4
1,2,3
1
1
1-2
1-2
1
1
1
1, 2
1
1
1 (½)
1
1
1

OPISKELUVUOSI
2
Syv. & sov. Pakolliset Syv. & sov.
(9,12)
5,8
(9,12)
10
4, 5
8, (10)
4, 5
6, (9)
1, 2
3, 4, 5
1, 2, 3, 4
5, 6, 7
1, 2, 3
4, 5, 6
5,6,7,9
11
4,5
9
2-3
4, (5)
(2)
(2), 3
3
4,5,6
3,4
2
3
(2)
(2),3, (4)
2
(3)
3
4, 5
2
2
3
2
3
{2}
(3),(4)
(5)
{2}
(3), (5)
(3)
2
3, 4, 5
1
1
1
1
1
1
1
(1-8)
(9-16)
(1) (½)
(1) (½)
2

3
Pakolliset
6-7
6

8,10
6-7

3

Syv. & sov.
10,11
7, (9)
7
6, 7, (9)
8,9, (10)
12,13
8,10
(5), 6
4
7,8
5,6
4,5,6
(4),5, 6
3,4
6
4
3

1 (½)
3,4,(5)
(3),4, (5),6
3, 4, 6
1
1
1
(17-20)
3,4

Yhteensä MAA

29

3 ...

19

12 …

6

12 ...

Yhteensä MAB

27

5…

17

14 …

6

12 …

( ) = Mahdollinen, ei ensisijainen
30

{ } = Jompikumpi pakollinen

PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT OPINNOT (LOPS2021)
Oppiaine

Pakolliset

Syventävät

Koulukohtaiset soveltavat

Äidinkieli ja

1: Tekstien maailma

4: Tekstit ja vaikuttaminen

7: Puheviestintä ja vuorovaikutus

kirjallisuus

2: Kieli ja vuorovaikutus

5: Kirjoittaminen ja vuorovaikutus

8: Kirjoitustaitojen syventäminen

3: Kirjallisuuden tulkinta

6: Kirjallisuus ja konteksti

9: Lukutaitojen syventäminen
10: Kielen- ja tyylinhuolto

A1 Englanti

1.-2. Englanti minussa ja maailmalla (4op) 4: Englannin kieli vaikuttamisen välineenä

7: Ympäristö ja kestävä elämäntapa

3. Englannin kieli ja kulttuuri luovan

5: Kestävä tulevaisuus ja tiede

8: Viesti ja vaikuta puhuen

6: Englannin kieli jatko-opinnoissa ja

9: Englannin abikertaus

ilmaisun välineenä

työelämässä
B1 Ruotsi

1.-2. Opiskelutaidot ja ruotsin kieli

7: Kestävä elämäntapa

5. Opiskelu- ja työelämä

8: Kertaus yläkoulusta lukioon

3: Kulttuuri ja mediat

6: Viesti ja vaikuta puhuen

9: Ruotsin abikertaus

1: Elämän tärkeitä asioita

4: Kulttuuri ja mediat

7: Kansainvälinen toiminta

5: Opiskelu, työ ja tulevaisuus

8: Viesti puhuen ja kirjoittaen

6: Yhteinen maapallomme

9: Matkalle Keski-Eurooppaan

arjessani (4op)
B2 Saksa

10: Englannin tukiopintojakso

4. Ympäristömme

ya:lla alkanut 2: Monenlaista elämää
3: Hyvinvointi ja huolenpito
B3 Saksa

1: Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen 4: Monenlaista elämää

7: Opiskelu, työ ja tulevaisuus

lukiossa

2: Matkalla maailmassa

5: Hyvinvointi ja huolenpito

8: Yhteinen maapallomme

alkava

3: Elämän tärkeitä asioita

6: Kulttuuri ja mediat

9: Kansainvälinen toiminta

B3 Venäjä

1: Tutustutaan toisiimme ja uuteen k.

3: Elämän tärkeitä asioita

5: Hyvinvointi ja huolenpito
6: Kulttuuri ja mediat

Matematiikka 1: Luvut ja yhtälöt (MAA ja MAB)

4: Monenlaista elämää
4: Matemaattisia malleja

lyhyt

2: Lausekkeet ja yhtälöt

5: Tilastot ja todennäköisyys

9: Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat

3: Geometria

6-7: Talousmatematiikka

10: Kertaus

Matematiikka 1: Luvut ja yhtälöt (MAA ja MAB)

5: Funktiot ja yhtälöt 2

10: 3D-geometria

pitkä

2: Funktiot ja yhtälöt 1 (3op)

6: Derivaatta

11: Algoritmit ja lukuteoria

3: Geometria

7: Itegraalilaskenta

12: Analyysi ja jatkuva jakauma

10: Matkalle Keski-Eurooppaan
lukiossa alk. 2: Matkalla maailmalla

4: Analyyttinen geometria ja vektorit (3op)8: Tilastot ja todennäköisyys

8: Matemaattinen analyysi

13: Kertaus

9: Talousmatematiikka (1op)
Biologia
Maantiede

1: Elämä ja evoluutio

3: Solu ja perinnöllisyyden perusteet

5: Geeni

2: Ekologia

4: Ihmisen fysiologia ja anatomia

6: Kertaus ja laborointi (1op)

1: Maailma muutoksessa

2: Sininen planeetta

4: Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta

3: Yhteinen maailma
Fysiikka

Kemia

1-2: Fysiikka luonnontieteenä

3: Energia ja lämpö

6: Sähkö

4: Voima ja liike

7: Sähkömagnetismi ja valo

5: Jaksollinen liike ja aallot

8: Aine, säteily ja kvantittuminen

1 - 2: Kemia - Minä ja kestävä tulevaisuus 3: Molekyylit ja mallit

5: Kemiallinen energia ja kiertotalous

4: Kemiallinen reaktio

6: Kemiallinen tasapaino
5: Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa

Uskonto

1: Uskonto ilmiönä

3: Maailman uskontoja ja usk. liikkeitä

ev. lut.

2: Maailmanlaajuinen kristinusko

4: Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa6: Uskonto, tiede ja media

Elämänkats. 1: Minä ja hyvä elämä

3: Kulttuurit

5: Uskonnot ja uskonnottomuus

tieto

2: Minä ja yhteiskunta

4: Katsomukset

6: Tulevaisuus

Filosofia

1: Johdatus filosofiseen ajatteluun

3: Yhteiskuntafilosofia

2: Etiikka

4: Totuus

1: Ihminen, ympäristö ja historia

3: Itsenäisen Suomen historia

5: Ruotsin itämaasta Suomeksi

2: Kansainväliset suhteet

4: Eurooppalainen ihminen

6: Maailman kulttuurit kohtaavat

Historia

Yhteiskunta- 1: Suomalainen yhteiskunta

3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

oppi

2: Taloustieto

4: Lakitieto

Psykologia

1: Toimiva ja oppiva ihminen

3: Tietoa käsittelevä ihminen

5: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

2: Kehittyvä ihminen

4: Tunteet ja mielenterveys

6: Sosiaalipsykologia ja Ps yo-kertaus

1: Omat kuvat, jaetut kulttuurit

3: Kuva viestii ja vaikuttaa

5: Kuvataiteen lukiodiplomi

2: Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt

4: Taiteen monet maailmat Musiikista ja kuvataiteesta yhteensä 6 opintopistettä

1: Intro - kaikki soimaan

3: Genre - globaali uteliaisuus

5: Live - ohjelmaa juhliin

2: Syke - soiva ilmaisu

4: Demo - luovasti yhdessä

6: Musiikkin lukiodiplomi

Terveystieto 1: Terveys voimavarana

2: Terveys ja ympäristö

3: Terveys ja yhteiskunta

Liikunta

1: Oppiva liikkuja

3: Uudet mahdollisuudet

5: Virkistystä liikunnasta

2: Aktiivinen elämä

4: Yhdessä liikkuen

6: Lukion liikuntadiplomi

1: Minä opiskelijana

2: Jatko-opinnot,työelämä ja tulevaisuus

3: Työharjoittelu

Kuvataide

Musiikki

4: Kertaus (1op)

Opintoohjaus

4: Tutortoiminta
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TUNTIJAKO LV. 2021-22 (LOPS 2016)
Oppiaine tai aineryhmä

Pakolliset
Syventävät
kurssit
kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus ................... 6
3
Englanti A1-kieli .............................. 6
2
Ruotsi B1-kieli ................................ 5
2
Saksa B2-kieli ................................ 8
B3-kieli ................................ 8
Venäjä B3-kieli ................................ 6
Matematiikka lyhyt........................ 6
2
pitkä ....................... 10
3
Biologia ........................................... 2
3
Maantiede ...................................... 1
3
Fysiikka ........................................... 1
6
Kemia ............................................ 1
4
Uskonto .......................................... 2
4
Elämänkatsomustieto..................... 2
4
Filosofia .......................................... 2
2
Historia ........................................... 3
3
Yhteiskuntaoppi.............................. 3
1
Psykologia ....................................... 1
4
Taideaineet
kuvataide .................................... 1-2
2
musiikki ....................................... 1-2
2
Liikunta .......................................... 2
3
Terveystieto .................................... 1
2
Opinto-ohjaus ................................. 2
----------------------------------------------------------------------------Pakolliset yhteensä
47 / 51
Syventäviä vähintään
10

Soveltavat kurssit:
Taiteiden väliset kurssit
Tieto- ja viestintätekniikka
Oppilaskunta
Valmennusoppi
Teemaopinnot
työharjoittelu
Urheiluvalmennus **)

Soveltavat
kurssit
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Yhteensä
10
10
9
9
9
6
9
14
5
4
7
5
6
6
4
6
4
6
5
6
6
4
3

**) Valmennuksen lajiryhmät: yleisurheilu,
lentopallo, jääkiekko, paini, jalkapallo,
keilailu, pesäpallo ja muut yksilölajit.
**) Urheilulukiolainen, joka suorittaa vähintään 12 urheiluvalmennuksen kurssia, voi halutessaan jättää pois 8 pakollista kurssia. Puolet jokaisen aineen pakollisista kursseista tulee kuitenkin olla
suoritettuna ja pakolliset kurssit niissä
aineissa, joihin hän osallistuu yokirjoituksissa.

2
1
2
1
3
1
20
--------------------Kursseja yhteensä vähintään
75
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PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT VUOSITTAIN (LOPS 2016)
Alla on suositus kurssien etenemisjärjestykseksi 3-vuotisessa opintoohjelmassa lukuvuositasolla (LOPS 2016). Alimpana yhteensä-rivillä olevat kurssimäärät ovat suositeltavia minimimääriä lukuvuosittain.
Kurssien nimet näet ainevalintakaavakkeesta ja sisällöt lukio-oppaasta. Merkittävin ratkaisu on valinta pitkän ja lyhyen matematiikan välillä sekä lyhyiden kielten
valintojen osalta. Valintoja voi tarkistaa opiskelun edetessä.

OPISKELUVUOSI
1
AINE

Pakolliset

ÄI
ENA
RUB
SAB2
SAB3
VEB3
MAA
MAB
BI
GE
FY
KE
UE / ET
PS
FI
HI
YH
TE
OPO
KU
MU
LI
TO1 ()
TO2 ()
TO3 ()
TA(IT)
TVT
VO
UV

1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3

2
Syv. &
(Sov.)
7, 10
(10)

Pakolliset
4, 5
4, 5
4, 5

1, 2
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3
1
1
1
1
1
1
1
1, 2
1
1
1 (½)
1
1
1

6, 7, 8, 9
4, 5
2
2
3
2

2
2
3
2

3

2
{2}
{2}
2

5
3
1
1
1
1
1
(1) (½)
(1-8)

3
Syv. &
(Sov.)
7, 10
8
6, (9)
3, 4, 5
5, 6, 7
4, 5, 6
11
8
3, 4
2, 3
3, 4, 5
2, 3
4
3, 4
3
4, 5

Pakolliset
6
6

10
6

3
2
3
3
3, (5)
3, 4, 5
1
1
1
3

Syv. &
(Sov.)
7, 8, 9,10
7, 9
7
6, 7, (9)
8, 9, (10)
12, 13, (14)
7, (9)
4, 5
4
6, 7
4, 5
5, 6
5 (6)
4
6
4
3

1 (½)
4, (5)
4, (5) (6)
3, 4, (6)
1
1
1
3

(1) (½)
(9-16)

(17-20)

Yhteensä MAA

28

3 ...

18

12 …

5

12 ...

Yhteensä MAB

26

5…

16

14 …

5

12 …

{ } = Jompikumpi pakollinen
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3½ JA 4 VUODEN OPISKELUTAHTI (LOPS 2016)
ETENEMISJÄRJESTYS NIILLE AINEILLE, JOTKA
KIRJOITETAAN NELJÄNNEN VUODEN SYKSYLLÄ

ÄI
ENA
RUB
SAB2
SAB3
VEB3
MAA
MAB
BI
GE
FY
KE
UE
FI
HI
YH
PS
TE

1
1,2,3,(7),(10)
(10),1,2,3
1,2,(8)
1,2
1,2
1,2,3
1,2,3,4,5
1,2,3
1
1,2
1
1
1
1
1
1,2

2
4,5,(7),(10)
4,5
4,3,(8)
3,4,5
3,4
4,5,6
6,7,8,9,11
4,5,8
2
1
3,4,5
2,3
2,3
2
2,3
2
3,4
1

3
6,8,9,(10)
7,8,9
5,6,9
6,7
5,6,7
10,12,13,14
6,7,9
3,4
2,3
6,7
4,5
4,5,6
3,4
4,5
3,4
5,6
2

4 (1.
JAKSO)

!
6
7
8
!
3 vuotta!
3 vuotta!
5
4
3 tai 4 vuotta!
3 tai 4 vuotta!
!
!
6
!
!
3

1.krt
KIRJ. SUUN.
aineet

ETENEMISJÄRJESTYS NIILLE AINEILLE, JOTKA
KIRJOITETAAN NELJÄNNEN VUODEN KEVÄÄLLÄ
1
1,2,7,(10)
(10),1,2
1,2,(8)
1,2
1,2
1,2,3
1,2,3,4,5
1,2,3

ÄI
ENA
RUB
SAB2
SAB3
VEB3
MAA
MAB
BI
GE
FY
KE
UE
1
FI
HI
1
YH
PS
1
TE

2
4,3,(7),(10)
4,3
4,3,(8)
3,4
3,4
4,5,6
6,7,8,9,11
4,5,8
1
1
1,2
1
2
1
2,3
1
2
1

3
5,(7),(10)
5,6,8
5,6,9
6,5
5,6,7

4 (1.-3. JAKSO)
6,8,9
7,9
7
(8),7
8,9

10,12,13,14
6,7,9
2,3
2,3
3,4,5
2,3
3,4
2,3
4,5
2
3,4
2

3 vuotta!
3 vuotta!
4,5
4
6,7
4,5
5,6
4
6
3,4
5,6
3
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3 tai 4 vuotta!
3 tai 4 vuotta!

2. krt

3.krt

KURSSIEN NIMET (LOPS 2016)
Oppiaine

Pakolliset

Syventävät

Äidinkieli ja
kirjallisuus

1: Tekstit ja vuorovaikutus
2: Kieli, kulttuuri ja vuorovaikutus
3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

4: Tekstit ja vaikuttaminen
5: Tekstit ja konteksti
6: Nykykulttuuri ja kertomukset

A1 Englanti

1: Englannin kieli ja maailmani
2: Ihminen verkostoissa
3: Kulttuuri-ilmiöitä

4: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
5: Tiede ja tulevaisuus
6: Opiskelu, työ ja toimeentulo

B1 Ruotsi

1: Minun ruotsini
2: Hyvinvointi ja ihmissuhteet
3: Kulttuuri ja mediat
1: Elämän tärkeitä asioita
2: Monenlaista elämää
3: Hyvinvointi ja huolenpito
1: Tutustutaan toisiimme ja uuteen k.
2: Matkalla maailmalla
3: Elämän tärkeitä asioita

4: Monenlaiset elinympäristömme
5: Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi
6: Viesti ja vaikuta puhuen
4: Kulttuuri ja mediat
5: Opiskelu, työ ja tulevaisuus
6: Yhteinen maapallomme
4: Monenlaista elämää
5: Hyvinvointi ja huolenpito
6: Kulttuuri ja mediat
3: Elämän tärkeitä asioita
4: Monenlaista elämää
4: Matemaattisia malleja

Maantiede

1: Tutustutaan toisiimme ja uuteen k.
2: Matkalla maailmalla
1: Luvut ja lukujonot (MAA ja MAB)
2: Lausekkeet ja yhtälöt
3: Geometria
1: Luvut ja lukujonot (MAA ja MAB)
2: Polynomifunktiot ja -yhtälöt
3: Geometria
4: Vektorit
5: Analyyttinen geometria
1: Elämä ja evoluutio
2: Ekologia ja ympäristö
1: Maailma muutoksessa

Fysiikka

1: Fysiikka luonnontieteenä

Kemia

1: Kemiaa kaikkialla

Uskonto ev. lut.

1: Uskonto ilmiönä
2: Maailmanlaajuinen kristinusko
1: Maailmankats. ja kriittinen ajattelu
2: Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä
1: Johdatus filosofiseen ajatteluun
2: Etiikka
1: Ihminen ympär. ja yhteisk. muutoks.
2: Kansainväliset suhteet
1: Suomalainen yhteiskunta
2: Taloustieto
1: Psyykkinen. toim. ja oppiminen
2: Kehittyvä ihminen
1: Kuvat ja kulttuurit
2: Muotoilut ja rakennetut ympäristöt

B2 Saksa
ya:lla alkanut
B3 Saksa
lukiossa alkava

B3 Venäjä
lukiossa alkava
Matematiikka
lyhyt
Matematiikka
pitkä

Biologia

Elämänkats.
tieto
Filosofia
Historia
Yhteiskuntaoppi
Psykologia
Kuvataide

Musiikki
Terveystieto
Liikunta
Opinto-ohjaus

1: Musiikki ja minä
2: Moniääninen Suomi
1: Terveyden perusteet
1: Energiaa liikunnasta
2: Aktiivinen elämäntapa
1: Minä opiskelijana

Soveltavat kurssit
7: Puhe ja vuorovaikutustaitojen syv.
8: Kirjoittamistaitojen syventäminen
9: Lukutaitojen syventäminen
10: Kielenhuollon kurssi
7: Kestävä elämäntapa
8: Viesti ja vaikuta puhuen
9: Final Countdown
10: Ready, Set, Go!
7: Kestävä elämäntapa
8: Kertauskurssi perusk. lukioon
9: Kertauskurssi yo-kirjoituksiin
7: Kansainvälinen toiminta
8: Viesti puhuen ja kirjoittaen
9: Matkalle Keski-Eurooppaan
7: Opiskelu, työ ja tulevaisuus
8: Yhteinen maapallomme
9. Kansainvälinen toiminta
10: Matkalle Keski-Eurooppaan
5: Hyvinvointi ja huolenpito
6: Kulttuuri ja mediat
7: Matemaattinen analyysi
8: Tilastot ja todennäköisyys II
9: Kertauskurssi
11: Lukuteoria ja todistaminen
12: Algoritmit matematiikassa
13: Differentiaali- ja integraalil. jatkok.
14: Kertauskurssi

5: Tilastot ja todennäköisyys
6: Talousmatematiikka
6: Derivaatta
7: Trigonometriset funktiot
8: Juuri ja logaritmifunktiot
9: Integraalilaskenta
10: Todennäköisyys ja tilastot
3: Solu ja perinnöllisyys
5: Biologian sovellukset
4: Ihmisen biologia
2: Sininen planeetta
4: Geomedia - tutki, osall. ja vaikuta
3: Yhteinen maailma
2: Lämpö
5: Jaksollinen liike ja aallot
3: Sähkö
6: Sähkömagnetismi
4: Voima ja liike
7: Aine ja säteily
2: Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
4: Materiaalit ja teknologia
3: Reaktiot ja energia
5: Reaktiot ja tasapaino
3: Maailman uskontoja ja usk. liikkeitä
5: Usk. tiet., taiteessa ja populaarik.
4: Uskonto suomal. yhteiskunnassa
6: Uskonnot ja media
3: Yksilö ja yhteisö
5: Katsomusten maailma
4: Kulttuurit katsomuksen muovaajina
6: Teknol., maailmank. ja ihmisk. tul.
3: Yhteiskuntafilosofia
4: Tieto, tiede ja todellisuus
3: Itsenäisen Suomen historia
5: Ruotsin itämaasta Suomeksi
4: Eurooppal. maailmank. kehitys
6: Maailman kulttuurit kohtaavat
3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
4: Kansalaisen lakitieto
3: Tietoa käsittelevä ihminen
5: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
4: Tunteet, psyyk. hyvinv. ja mielent.
6: Sosiaalipsykologia
3: Osallisena mediassa
5: Kuvataiteen lukiodiplomi
4: Taiteen monet maailmat
Musiikista ja kuvataiteesta yhteensä 3 kurssia
pakollisena.
3: Ovet auki musiikille
4: Musiikki viestii ja vaikuttaa
2: Ihminen ympäristö ja terveys
3: Terveyttä liikkuen
4: Yhdessä liikkuen
2: Jatko-opinnot ja työelämä
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5: Rohkeasti yhdessä musisoiden
6: Musiikin lukiodiplomi
3: Terveyttä tutkimassa
5: Hyvinvointia liikkuen
6: Lukion liikuntadiplomi
3: Työharjoittelu

ABIN OPAS
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ABIN OPAS 2021 – 22
OHJEITA ABITURIENTILLE
1. YLEISTÄ
Ylioppilastutkinto on II asteen yleissivistävän koulutuksen päättötutkinto, joka tuottaa jatkoopintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Vastaava tutkinto on jossain muodossa käytössä liki
kaikissa Euroopan maissa Ruotsia lukuun ottamatta. Yo-pohjaiseen ammatilliseen koulutukseen
kelpoisuuden tuottaa hyväksytty lukion päättötodistus, josta tarkemmin abi-infon loppupuolella.
Ylioppilastutkinto on alkujaan 1800-luvun loppupuolella kehitetty kypsyyskokeeksi, jolla valikoitiin
opiskelijoita Helsingin yliopistoon. Edelleen ylioppilastutkinnon ja sen eri kokeiden luonteessa
korostuu kypsyyden mittaaminen. Luonnollisesti abiturienttien oletetaan kouluyhteisössään
osoittavan samaa kypsyyttä ja esimerkillisyyttä nuoremmille opiskelijoille kaikessa toiminnassaan.
Ylioppilastutkinnosta löytyy tietoja Internetistä osoitteesta: http://www.ylioppilastutkinto.fi/
2. KOKEEN JÄRJESTÄJÄ JA TOIMEENPANO
Ylioppilastutkinto on standardoitu valtakunnallinen koe, jonka järjestää Ylioppilastutkintolautakunta
(YTL). Kokeen järjestämistä ja YTL:n toimintaa säädellään ns. ylioppilastutkinto-asetuksella. YTL itse
antaa tarkempia ohjeita kokeen toimeenpanosta. Koulun roolina on olla ainoastaan kokeen
toimeenpanijana YTL:n alaisuudessa. Kokeen toimeenpanosta koulussa vastaa rehtori. Kokeiden
järjestämisestä, vastauksien tarkistamisesta ja todistusten antamisesta aiheutuvat kustannukset YTL
rahoittaa tutkintomaksulla ja koekohtaisilla koemaksuilla, jotka kerätään ennen kokeiden alkua.
Tärkeimmät koetta standardoivat tekijät ovat vastausaika, kysymykset ja menettelytavat, joiden
tulee olla kaikille abiturienteille samat. Yhtäläisyyden takaamiseksi menettelytavat ovat
yksityiskohtaiset ja varsin ehdottomat.
YTL ylläpitää ns. ylioppilastutkintorekisteriä, josta se saa luovuttaa virkakäyttöön ammatillisten
oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijavalintaa varten
tarpeelliset nimitiedot
henkilötunnuksineen sekä tiedot henkilöiden arvosanoista ja pisteistä sekä tiedon lehdistölle
uusista ylioppilaista. Muutoin henkilötietojen luovuttamisesta on voimassa, mitä yleisten asiakirjain
julkisuudesta annetun lain 18 pykälässä on säädetty (mm. kokeiden arvosanoja ei voida ilmoittaa
yo-juhlassa ilman ao. henkilön suostumusta).
3. ABIVUODEN AIKATAULU
Ylioppilastutkinnon voi suorittaa hajautetusti kolmena perättäisenä tutkintokertana. Alla oleva
karkea aikataulu perustuu kevään kirjoituksiin. Syksyllä kirjoittamiseen liittyvät poikkeavat
menettelytavat tai ajankohdat on todettu ko. asian kohdalla jäljempänä oppaassa.
vko 45 - 46

Rehtorin abi-info. TARKISTA Wilmasta!

23.11.2021

Sitova kirjallinen ilmoittautuminen kevään ylioppilaskirjoituksiin. Lomake
täytettävä huolellisesti Wilmassa ja palautettava tuloste henkilökohtaisesti
rehtorille/opolle. Ilmoittautuminen on vasta sen jälkeen pätevä.
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Tammi-helmikuu

Kirjallinen ilmoittautuminen ennen kirjoituksia pidettäviin suullisiin
kuulusteluihin osassa niitä aineita, joita tulee kirjoittamaan ko. keväänä.

31.1.2022

Ylioppilastutkintomaksujen maksupäivä. Lasku lähetetään kotiin ennen
eräpäivää.

vk 5-6

Viimeinen koeviikko, oppimäärä täyttyy. Neljännen jakson alussa työskentely
erillisen ohjelman mukaan (preliminäärejä, kuunteluharjoituksia jne.). Abien
viimeinen varsinainen koulupäivä on ke 9.2.2022.

vko 7

Kevään yo-kirjoitusinfo kaikille kirjoittajille.

17.2.2022

Penkkarit & jaksotodistus.

Helmi-maaliskuu

Suulliset kuulustelut, valmistautumista kirjoituksiin.

15.3.2022

Abitodistukset (äidinkielen yo-kokeen jälkeen tai koululta)

15.3. – 30.3.2022

Ylioppilaskirjoitukset.

8.4.2022

Ilmoitusaika päättyy numero-/suoritusmerkinnästä

vko 20

Yo-kirjoitusten tulokset viimeistään koululla/tulokset näkyvät Wilmassa.

4.6.2022 lauantai

Yo-juhla klo 12.00. Harjoitukset edellisenä päivän iltana klo 18.00.

Kesäkuu

Ilmoittautuminen syksyn kirjoituksiin: ensimmäistä kertaa kirjoittavat ke
25.5., muut ke 1.6. mennessä Wilmaan/rehtorille/opolle. Syksyn yotutkintomaksujen suorittaminen koulun tilille ma 1.8.2021 mennessä.
Lasku lähetetään ilmoittamaasi kotiosoitteeseen ennen eräpäivää.

4. YLIOPPILASTUTKINTO ASETUKSEN MUKAAN
4.1. Yleistä
Huomio! Tässä tiedotteessa olevat tutkinnon suorittamisen ohjeet koskevat niitä kokelaita, jotka
aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen syksyllä 2021 tai ovat aloittaneet tutkinnon
suorittamisen ennen syksyä 2021.
Ylioppilastutkinto järjestetään 2 kertaa vuodessa. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa enintään
kolmena perättäisenä tutkintokertana (esim. syksyn 2021 – syksyn 2022 välisenä aikana).
Ylioppilastutkintoon tulee sisältyä neljä pakollista koetta.
Keväällä 2022 astuu voimaan tutkinnonuudistus, jonka myötä tutkinnon suorittaminen muuttuu:
Kts: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus
Siihen voi lisäksi sisältyä useampia ylimääräisiä kokeita. Kokelas voi valita lukio-opintojensa
laajuudesta riippumatta kahden eri vaikeustason mukaisen kokeen välillä matematiikassa,
ruotsissa ja vieraissa kielissä (meillä englanti).
Kuitenkin vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa on suoritettava vaativampi koe. Kokeen
pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi muuttaa tutkinnon kuluessa.
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Ylioppilastutkinnon rakenne on seuraava:
Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta.
Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta
pakollista koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe,
vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe.
Pakollinen koe:
1) Äidinkieli
Pakolliset tai ylimääräiset kokeet:
2) Ruotsi, toinen kotimainen kieli
3) Englanti
4) Matematiikka
5) Reaali
Ylimääräiset kokeet:
6) Vieras kieli

A-taso tai B-taso
A-taso tai C-taso
A-taso (pitkä) tai B-taso (lyhyt)

A-taso tai C-taso (SA, RA)

Ylioppilastutkintotodistukseen voi sisältyä vain yksi saman aineen koe. Hyväksytyn kokeen saa uusia
niin monta kertaa kuin haluaa.
Hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran yhteydessä. Jollei hylättyä
koetta saada tässä ajassa hyväksytysti suoritetuksi, on ylioppilastutkinnon kaikki kokeet uusittava.
Ylioppilastutkintotodistukseen merkitään paras suoritus useammin suoritetuista kokeista. Muista
annetaan erillinen todistus. Ylioppilastutkintoon sisällytetään niiden kokeiden arvosanat, jotka on
suoritettu viimeistään sinä tutkintokertana, kun kokelas kirjoittaa hyväksytysti viimeisen (=
neljännen) pakollisen kokeensa. Sen jälkeen suoritetuista ylimääräisistä kokeista annetaan erillinen
todistus.
Ylioppilaskokeiden arvosanat, lyhenteet ja niitä vastaavat pistemäärät ovat seuraavat:
laudatur (L)
7
eximia cum laude approbatur (E)
6
magna cum laude approbatur (M) 5
cum laude approbatur (C)
4
lubenter approbatur (B)
3
approbatur (A)
2
improbatur (I) (= hylätty).
0
Laudatur arvosanoja tullaan antamaan 5 %:lle vastaajista. Yleisarvosanan käytöstä on luovuttu.
Matematiikan kokeessa ja reaaliaineiden kokeissa merkitään kokelaan saama pistemäärä ja kokeen
maksimipistemäärä (esim. 38/60).
4.2. Osallistumisoikeus
Ylioppilastutkintoon voi ilmoittautua, kun on suorittanut kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit
ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan. Vieraassa lyhyessä kielessä vaaditaan vähintään
kolme lukiokurssia tätä kieltä.
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4.3. Hyväksytty ylioppilastutkinto
Hyväksytyssä ylioppilastutkinnossa on oltava neljä hyväksytysti suoritettua pakollista koetta
(poikkeus kompensaatio).
Ylioppilastutkintotodistukseen merkitään arvosanat hyväksytysti suoritetuista kokeista. Jos kokelas
on uusinut kokeen ennen tutkintotodistuksen antamista, merkitään todistukseen kokelaan saamista
arvosanoista parempi. Milloin hylätty koe ei estä tutkintotodistuksen antamista ( ks. kompensaatio
jäljempänä) ja kokelas tämän menettelyn hyväksyy, merkitään hylätty suoritus todistukseen.
Ylimääräisissä kokeissa saadut hylätyt arvosanat eivät estä tutkinnon hyväksytyksi tulemista, eikä
niistä tule merkintää ylioppilastutkintotodistukseen.
Ylioppilastutkintotodistuksen
päättötodistuksen.

saamisen

edellytys

on,

että

kokelas

saa

myös

lukion

4.4. Kompensaatio
Yhdessä pakollisessa kokeessa saatu hylätty arvosana voidaan kompensoida muiden kokeiden
hyväksytyillä suorituksilla. Kustakin hyväksytysti suoritetusta kokeesta saa arvosanasta riippuen
7:stä 2:een kompensaatiopistettä. Hylätyt kokeet jaetaan 4:än luokkaan. Hylätyt arvosanat ja niiden
kompensointiin vaadittavat pistemäärät ovat seuraavat:
i+
i
ii=

12 p
14 p
16 p
18 p.

Kompensaatio tehdään automaattisesti. Kompensaatiosta kieltäytyminen on kokelaan erikseen
kirjallisesti ilmoitettava rehtorille huhtikuun (syksyllä syyskuun) loppuun mennessä.
4.5. Koulukohtaisia suosituksia
Jos suoritat tutkinnon hajautetusti, jätä viimeiseen kirjoituskertaan (toinen tai kolmas
kirjoituskerta) ainakin yksi pakollinen koe. Tällöin ylioppilastutkintotodistukseen merkitään kaikki
suorittamasi kokeet.
Harkitse tarkkaan, mihin kokeeseen pystyt täysipainoisesti valmistautumaan normaalia aiemmin.
Alimmalla mahdollisella kurssimäärällä (aineen pakolliset kurssit) ei tosiasiallisesti ole mahdollista
yltää hyviin suorituksiin. Muista, että yhtäaikainen opiskelu koulussa vaikeuttaa kirjoituksiin
valmistautumista aiemmin. Koetuloksilla on myös oleellista painoarvoa jatko-opintoihin pyrkiessä,
joten kiirehtimisestä tulosten kustannuksella on sinulle haittaa tulevaisuudessa.
Jos aiot poiketa kokeen valinnassa siitä tasosta, jonka mukaista oppimäärää olet lukenut, keskustele
asiasta hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista opettajasi kanssa. Mahdollisuus koskee lähinnä pitkän
matematiikan opiskelijoita, sillä heillä on mahdollisuus suorittaa vaadittava yksi vaativampi koe joko
matematiikasta tai englannista. VALINTAPÄÄTÖS JA VASTUU SIITÄ ON KOKELAALLA ITSELLÄÄN.
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4.6. Kokeen tason muuttaminen
Hyväksytyn kokeen tasoa ei voi muuttaa tutkinnon ollessa kesken. Ts. esimerkiksi hyväksytyn lyhyen
matematiikan kokeen jälkeen ei voi ilmoittautua kirjoittamaan laajan matematiikan koetta.
Tutkinnon valmistumisen jälkeen voi ilmoittautua kirjoittamaan hyväksytyn aineen eri tasoista
koetta.
Hylätyn pakollisen kokeen uusija voi samassa aineessa vaihtaa kokeen vaativuudeltaan toiseen
kokeeseen. Tämä katsotaan kyseisen hylätyn kokeen uusimiseksi.
4.7. Ilmoittautuminen kirjoituksiin
Ilmoittautuminen kirjoituksiin tehdään Wilmassa. Täytä lomake huolellisesti ja palauta tuloste
henkilökohtaisesti rehtorille tai opolle. Allekirjoita lomake kuulakärkikynällä ja muista päiväys.
Ilmoittautuminen tulee tehdä kevään kirjoituksiin 23.11. mennessä ja syksyn kirjoituksiin 1.6.
mennessä. Ilmoittautumislomake säilytetään kansliassa 2 vuotta. Kirjaa ilmoittautumistietosi
itsellesi ylös ja säilytä ne niin kauan, kun saat tutkinnon valmiiksi.
Huomioi, että ilmoittautuminen on
1) sitova ja
2) ilmoittautumalla käytät ensimmäisen mahdollisuuden osallistua ylioppilastutkintokokeeseen ja
3) sitoudut maksamaan perus- ja koemaksut ilmoittamiesi kokeiden osalta (vuonna 2021 perusmaksu on
14 € ja koemaksu 28 €/koe) ja
4) olet varma, että tulet suorittamaan vaadittavat 75 kurssia hyväksytysti sisältäen pakolliset kurssit
ennen kirjoituksia
5) HAJAUTTAJAT: tulet suorittamaan vaadittavat pakolliset kurssit niissä aineissa, joihin ilmoittaudut,
ennen kirjallista koetta.
Ilmoittautumisen peruuttamista voi anoa YTL:lta 23.11. jälkeen vain erityisen syyn perusteella.
5. SUULLISET KUULUSTELUT ELI TENTIT
Lukioasetus 8 § :
Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Kesken lukion
oppimäärän suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus, johon merkitään arvostelu
suoritetuista opinnoista. Yhden tai useamman aineen oppimäärän suorittaneelle annetaan todistus
oppimäärän suorittamisesta.
Päättö- ja erotodistukseen sekä yhden tai useamman aineen suorittamisesta annettavaan
todistukseen sovelletaan mitä 6 §:ssä säädetään.
Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa
saamaansa arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan
korottamiseen.
Opetushallitus voi antaa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä säädetyistä asioista.
Keväällä kirjoittaville kuulustelut pidetään 3. jakson päättymisen ja kevään kirjoitusten välisenä
aikana. Syksyn kirjoittajille kuulustelut pidetään kirjoituksia edeltävän kahden viikon aikana.
Kuulusteluilla on kaksi tehtävää:
1) valmistaa kokelasta yo-kokeeseen sekä
2) mahdollistaa opiskelijalle oppimäärän arvosanan korottaminen.
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Kuulustelun arvostelee yleensä se opettaja, joka on arvostellut opiskelijan viimeiseksi suorittaman
kurssin. Kuulustelun perusteella ei voi laskea aineen arvosanaa. Hyväksyttyä kuulustelua ei voi
uusia. Kuulustelut eivät enää ole pakollisia, mutta käytännössä suositeltavia. Kuulustelu koskee koko
opiskeltua oppimäärää. Opettaja voi painottaa oppimäärän eri osia haluamallaan tavalla, josta on
ilmoitettava kokelaille etukäteen. Opettajan tulee ilmoittaa kuulustelun arvosana viimeistään
kolmantena kuulustelun jälkeisenä päivänä. Hylätty kuulustelu voidaan suorittaa uudestaan,
hyväksyttyä ei.
Hajauttajat voivat osallistua suulliseen kuulusteluun ainoastaan yhden kerran. Tällöin määräytyy
viimeistään oppiaineen oppimäärän arvosana. Vaikka opiskelija suorittaisikin vielä lisäkursseja, ne
vaikuttavat ainoastaan oppimäärän laajuuteen.
Ehdotuksen kevään kuulusteluaikataulusta laativat opiskelijat rehtorin nimeämien kokelaiden
johdolla. Ensimmäinen kuulustelupäivä saa olla aikaisintaan neljäntenä päivänä koulun päättymisen
jälkeen. Viimeisen kuulustelun ja yo-kokeiden alkamisen väliin olisi jäätävä vähintään yksi arkipäivä.
Kokelaalla ei saa olla kuulusteluja peräkkäisinä päivinä. Kuulustelut ajoittuvat yleensä iltapäiviin,
koska opettajilla on opetusta koulupäivien aikana sekä luokat ovat varattuja lukion oppitunteihin.
Kuulustelut kestävät yhteensä enintään 3 h. Kielissä kuulustelu voi sisältää kirjallisen ja suullisen
osan, jotka voidaan pitää eri päivinä, mikäli kuulusteluaikataulu sen mahdollistaa.
Suullisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan kansliasta saatavalla lomakkeella. Ilmoittautuminen ennen
kevään kirjoituksia pidettäviin kuulusteluihin tulee jättää rehtorille 4. jakson alussa ja ennen syksyn
kirjoituksia pidettäviin kuulusteluihin 1. jakson alussa. Mahdollisuudesta ilmoittautua muina
ajankohtina järjestettäviin kuulusteluihin ilmoitetaan erikseen.
6. PRELIMINÄÄREISTÄ
Lukio-opiskelun päämääränä on saavuttaa lukion päättötodistus, joka antaa useisiin oppilaitoksiin
suoraan jatko-opintokelpoisuuden. Lukio-opiskelun päätteeksi oppilas voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinto on kypsyyskoe. Ylioppilastutkintoon osallistutaan, kun oppimäärän kurssit
on opiskeltu ja suoritettu.
Ylioppilastutkintoon valmistaudutaan huolella. Ensin siis opiskellaan kurssit. Seuraavaksi osallistutaan mahdollisesti preliminääriin. Suullisessa kuulustelussa voidaan harjoitella myöskin koko oppimäärän hallintaa ja tällöin on mahdollisuus korottaa koko oppimäärän arvosanaa.
Preliminääri on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmistuvalle kokelaalle harjoitustilanteeksi.
Preliminäärejä järjestetään ennen kevään kirjoituksia muutamissa aineissa.
Opiskelijan opiskelujen kokonaisvaltainen ja pitkäjännitteinen suunnittelu on entistä tärkeämpää.
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
7. SÄHKÖISET KOKEET
Keväästä 2019 lähtien kaikki yo-kokeet on suoritettu sähköisinä. Opiskelijalla on oltava kokeessa
oma kannettava tietokone, langallinen hiiri ja kuulokkeet. Koululla on ainoastaan joitakin varakoneita häiriötilanteita varten. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että osaa käynnistää tietokoneensa muistitikulta Abitti-järjestelmään.
Kokeissa käytetään YTL:n Abitti-käyttöjärjestelmää. Suljetussa ympäristössä ei ole internet-yhteyttä.
Tietokone käynnistetään USB-tikulta (saa koululta). Koe tehdään selaimessa
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(vrt. Abitti-kokeet). Lisäksi käytössä on ohjelmia, esimerkiksi tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, laskin. Kokeissa voi olla materiaalina esimerkiksi artikkelitietokantoja ja tekstejä, visuaalista aineistoa
(kaaviot, kuvat, kartat), audiovisuaalista aineistoa (video, animaatio, simulaatio, ääni), numeerista
aineistoa (taulukot, tilastot, mittaustulokset). Kielikokeissakin on vain yksi koepäivä.
Sähköistä koejärjestelmää, Abittia, harjoitellaan kurssikokeiden yhteydessä. Saat myös itse lisätietoa
Ylioppilastutkinto-, Abitti-ja Digabi-sivustoilta. Tutustu eri oppiaineiden esimerkkitehtäviin ja lue
opiskelijan ohjeet sähköisiin koetilaisuuksiin.
8. YLEISOHJEET KIRJOITUSTILANTEESTA
8.1. Saapuminen kokeeseen
Kokeissa on oltava paikalla kirjoitustilan edessä viimeistään klo 08.15. Pyrimme olemaan salissa
valmiina hyvissä ajoin ennen kokeen alkua. Kokeet alkavat klo 09.00.
Kokeeseen osallistuvalla pitää olla mukana tietokone ja sen virtajohto, langalliset kuulokkeet USBliitännällä ja langallinen hiiri. Muita elektronisia laitteita tai kännyköitä ei saa tuoda saliin. Käy
koeboottamassa laitteesi koulun ohjeiden mukaisesti ennen yo-koetta.
Kaikki kirjoitustilaan vietävät tavarat laitetaan kirjoitustilan ulkopuolella tarjottimelle. Eväät eivät
saa olla pakkauksissa, joissa on tekstiä, eikä rapisevissa kuorissa. Kokeen alussa ao. aineenopettaja
kertaa vastausohjeet. Kokeesta saa lähteä aikaisintaan klo 12.00. Koe päättyy tasan 6 tunnin
kuluttua kokeen tarkasta alkamisajankohdasta. Salista ei saa viedä pois mitään muuta kuin sinne
tuotua materiaalia (eväät ja vastausvälineet).
Kokelas vastaa itse vastausvälineistään ja tarvitsemistaan eväistä ja juomista. Varaa mukaan
riittävästi juotavaa sekä eväitä oman makusi mukaan. Tupakointi ja nuuskaaminen päivän aikana on
kielletty. Salissa on ainakin 2 valvojaa - toinen edessä ja toinen takana. WC:ssä käydään valvojan
saattamana. Nosta käsi ylös merkiksi, jos sinulla on valvojalle asiaa tai haluat käydä WC:ssä. Liiku
salissa rauhallisesti turhaa ääntä aiheuttamatta. Menettelytapoja harjoitellaan preliminäärien
yhteydessä.
8.2. Sairastuminen
Tilapäisen sairauden (esim. kuume) ilmetessä hanki välittömästi todistus lääkäriltä (yleensä
edellisenä päivänä tai samana päivänä) ja ilmoita asiasta välittömästi koulun rehtorille tai koulun
kansliaan (lääkärintodistus voi vaikuttaa vain, jos kokeen arvosana on i).
* rehtori 040-510 3655
* terveydenhoitaja 040-5475863
* kanslia 040-5396267
Jos sairaus estää saapumisen koululle, kirjoituskerta pyritään ensisijaisesti mitätöimään.

9. VILPPI
Vilpistä, vilpin yrityksestä tai tutkintojärjestyksen törkeästä rikkomisesta on seurauksena vähintään
kaikkien niiden kokeiden hylkääminen, joihin kokelas on kyseisenä tutkintokertana ilmoittautunut.
10. OIKAISUVAATIMUS
Katso: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/oikaisuvaatimus
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11. KOESUORITUKSET
Katso: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/tulokset-ja-koesuoritukset
12. YLIOPPILASKIRJOITUSTEN TULOKSET
Ylioppilaskirjoitusten tulokset kerrotaan vain kokelaalle. Tulokset ovat nähtävillä Wilmassa ja Oma
Opintopolku -verkkopalvelussa. Kirjallisena tulokset saa noutamalla koululta. Tuloksiin ja
tehtäväkohtaisiin pisteisiin voi tutustua myös omassa Wilma-ohjelmassa kohdassa Lomakkeet.
13. YLIOPPILASTUTKINNON TODISTUKSET
Ylioppilastutkinnon todistuksen antaa YTL, ei Kuortaneen lukio. Alkuperäisen kadonneen
todistuksen jäljennös tulee tilata ylioppilastutkintolautakunnalta.
Kts. ohje: https://www.ylioppilastutkinto.fi/asioi-verkossa/todistusten-ja-koesuoritusten-tilaukset
14. LUKIHÄIRIÖ JA ERITYISJÄRJESTELYT
Lausunnot toimitetaan lautakunnalle ilmoittautumistietojen yhteydessä jokaista tutkintokertaa
varten erikseen. Lukilausunnon tulee olla laadittu ennen kuin kokelas osallistuu ensimmäisen kerran
hajautettuun tutkintoon. Lausunto, joka on kirjoitettu lautakunnan laatimaan lomakkeeseen, on
oltava koulutuksen saaneelta erityisopettajalta, asiaan perehtyneeltä psykologilta tai lääkäriltä.
Lisätietoja: https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt
15. LOPUKSI
Ainekohtaisia ylioppilaskokeeseen valmistumisohjeita antavat ao. aineiden opettajat. Mikäli et
osallistu juuri ennen kirjoituksia kirjoittamaasi aineeseen, käänny ao. aineen opettajan puoleen
hyvissä ajoin. Vastuu tarvittavien tietojen saamisesta on kokelaalla itsellään.
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YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Syksyn 2021 ylioppilaskirjoituspäivät ovat seuraavat:
maanantai
keskiviikko
perjantai
maanantai
tiistai
torstai
perjantai
maanantai

13.9.
15.9.
17.9.
20.9.
21.9.
23.9.

äidinkieli, lukutaidon koe
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti
toinen kotimainen kieli, ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto
24.9. äidinkieli, kirjoitustaidon koe
27.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä (englanti, saksa, venäjä)

Kevään 2022 ylioppilaskirjoituspäivät ovat seuraavat:
tiistai
torstai
perjantai
maanantai
keskiviikko
perjantai
maanantai
keskiviikko

15.3.
17.3.
18.3.
21.3.
23.3.
25.3.

äidinkieli, lukutaidon koe
vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, saksa, venäjä
äidinkieli, kirjoitustaidon koe
vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede,
terveystieto
28.3. toinen kotimainen kieli, ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä,
30.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
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