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Tervetuloa kahden tutkinnon opintojen opiskelijaksi! 

Tämä opas on tarkoitettu kahden tutkinnon opintojen suorittajien 
käyttöön. 

Kahden tutkinnon opintojen suorittamisella tarkoitetaan sitä, että 
opiskelija suorittaa rinnakkain ammatillisen perustutkinnon ja 
ylioppilastutkinnon.  

Lukio-opintojen ja ammatillisten opintojen suorittaminen samanaikaisesti 
sopii niille, joilla on tavoitteena jatko-opinnot ammattikorkeakouluissa tai 
yliopistoissa. Kahden tutkinnon opintojen suorittaminen vaatii 
opiskelijalta sitoutumista ja itsekuria. Etenemiseen opinnoissa tarvitaan 
säännöllistä opiskelua ja aktiivisuutta. 

Oppaasta löytyy tietoa kahden tutkinnon opiskelusta sekä sen käytännön 
järjestelyistä lukio-opintojen osalta. 
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1. JAKSO 10.8. - 2.10.2017 

 1. vuositaso 2. vuositaso 3. vuositaso 

ELOKUU 

ma 
14.8. 

11.50 - 13.05 

 

ÄI3u–EILE–A205 EA5v–ANLE–B109 

13.20 - 14.35 MB3u–SAKO–B107 MB4v–JUHI–B104 

14.45 - 16.00 EA3u–KAHU–B103 ÄI8v–EILE–A205 

16.10 - 17.25 RB3u–SASA–A103 RB5v–MAOI–A303 

to 
17.8. 

 
klo 17.00 INFO aloittavat opiskelijat, lukion 
juhlasali 

- 
 
- 
 

ma 
21.8. 

11.50 - 13.05 

klo 12.00 INFO, Kisakallio 
 
klo 12.45 - 15.30 Kisakalliolla erillinen ohjelma 

ÄI3u–EILE–A205 EA5v–ANLE–B109 

13.20 - 14.35 MB3u–SAKO–B107 MB4v–JUHI–B104 

14.45 - 16.00 EA3u–KAHU–B103 ÄI8v–EILE–A205 

16.10 - 17.25 RB3u–SASA–A103 RB5v–MAOI–A303 

ma 
28.8. 

11.50 - 13.05 MAY1u–OLNU–B107 ÄI1u–VETU–A101 ÄI3u–EILE–A205 EA5v–ANLE–B109 

13.20 - 14.35 ÄI1u–EILE–A205 MAY1u–MATI–A203 MB3u–SAKO–B107 MB4v–JUHI–B104 

14.45 - 16.00 EA1u–VIHU–A207 EA1u–MASI–A103 EA3u–KAHU–B103 ÄI8v–EILE–A205 

16.10 - 17.25 RB1u–TIAN–A304 RB1u–KAHU–B103 RB3u–SASA–A103 RB5v–MAOI–A303 

SYYSKUU 

ma 
4.9. 

11.50 - 13.05 MAY1u–OLNU–B107 ÄI1u–VETU–A101 ÄI3u–EILE–A205 EA5v–ANLE–B109 

13.20 - 14.35 

13.20 - 14.00 Peda-
net perehdytys B110 
ÄI1u–EILE–A205 

MAY1u- MATI A203 
14.00 - 14.40 Pedanet 
perehdytys B110 

MB3u–SAKO–B107 MB4v–JUHI–B104 

14.45 - 16.00 EA1u–VIHU–A207 EA1u–MASI–A103 EA3u–KAHU–B103 ÄI8v–EILE–A205 

16.10 - 17.25 RB1u–TIAN–A304 RB1u–KAHU–B103 RB3u–SASA–A103 RB5v–MAOI–A303 

ma 
11.9. 

11.50 - 13.05 MAY1u–OLNU–B107 ÄI1u–VETU–A101 ÄI3u–EILE–A205 EA5v–ANLE–B109 

13.20 - 14.35 ÄI1u–EILE–A205 MAY1u–MATI–A203 MB3u–SAKO–B107 MB4v–JUHI–B104 

14.45 - 16.00 EA1u–VIHU–A207 EA1u–MASI–A103 EA3u–KAHU–B103 ÄI8v–EILE–A205 

16.10 - 17.25 RB1u–TIAN–A304 RB1u–KAHU–B103 RB3u–SASA–A103 RB5v–MAOI–A303 

ma 
18.9. 
 

11.50 - 13.05 MAY1u–OLNU–B107 ÄI1u–VETU–A101 ÄI3u–EILE–A205 EA5v–ANLE–B109 

13.20 - 14.35 ÄI1u–EILE–A205 MAY1u–MATI–A203 MB3u–SAKO–B107 MB4v–JUHI–B104 

14.45 - 16.00 EA1u–VIHU–A207 EA1u–MASI–A103 EA3u–KAHU–B103 ÄI8v–EILE–A205 

16.10 - 17.25 RB1u–TIAN–A304 RB1u–KAHU–B103 RB3u–SASA–A103 RB5v–MAOI–A303 

ma 
25.9. 
 

11.50 - 13.05 MAY1u–OLNU–B107 ÄI1u–VETU–A101 ÄI3u–EILE–A205 EA5v–ANLE–B109 

13.20 - 14.35 ÄI1u–EILE–A205 MAY1u–MATI–A203 MB3u–SAKO–B107 MB4v–JUHI–B104 

14.45 - 16.00 EA1u–VIHU–A207 EA1u–MASI–A103 EA3u–KAHU–B103 ÄI8v–EILE–A205 

16.10 - 17.25 RB1u–TIAN–A304 RB1u–KAHU–B103 RB3u–SASA–A103 RB5v–MAOI–A303 

LOKAKUU 

ma 
 
2.10. 

11.50 - 13.05 MAY1u–OLNU–B107 ÄI1u–VETU–A101 ÄI3u–EILE–A205 EA5v–ANLE–B109 

13.20 - 14.35 ÄI1u–EILE–A205 MAY1u–MATI–A203 MB3u–SAKO–B107 MB4v–JUHI–B104 

14.45 - 16.00 EA1u–VIHU–A207 EA1u–MASI–A103 EA3u–KAHU–B103 ÄI8v–EILE–A205 

16.10 - 17.25 RB1u–TIAN–A304 RB1u–KAHU–B103 RB3u–SASA–A103 RB5v–MAOI–A303 
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2. JAKSO 3.10. - 30.11.2017 

 1. vuositaso 2. vuositaso 3. vuositaso 

LOKAKUU 
 

ma 
9.10. 

11.50 - 13.05 MAY1u–OLNU-A305 EA1u–MASI–A103 EA3u–KAHU–B103 
ÄI8v–EILE–A205 
VÄLIKOE 

13.20 - 14.35 EA1u–VIHU–A207 MAY1u–MATI–A201 
ÄI3u–EILE–A205 
VÄLIKOE 

EA5v–ANLE–B109 

14.45 - 16.00 
ÄI1u–EILE–A205 
VÄLIKOE 

ÄI1u–VETU–B203 
VÄLIKOE 

MB3u–SAKO–B107 MB4v–JUHI–B104 

16.10 - 17.25 RB1u–TIAN–A304 RB1u–KAHU–B103 RB3u–SASA–A103 RB5v–MAOI–A303 

ma 
23.10. 

11.50 - 13.05 
MAY1u–OLNU-A305 
VÄLIKOE 

EA1u–MASI–A103 EA3u–KAHU–B103 ÄI8v–EILE–A205 

13.20 - 14.35 EA1u–VIHU–A207 
MAY1u–MATI–A201 
VÄLIKOE 

ÄI3u–EILE–A205 EA5v–ANLE–B109 

14.45 - 16.00 ÄI1u–EILE–A205 ÄI1u–VETU–B203 
MB3u–SAKO–B107 
VÄLIKOE 

MB4v–JUHI–B104 
VÄLIKOE 

16.10 - 17.25 RB1u–TIAN–A304 RB1u–KAHU–B103 RB3u–SASA–A103 RB5v–MAOI–A303 

ma 
30.10. 

11.50 - 13.05 MAY1u–OLNU-A305 EA1u–MASI–A103 EA3u–KAHU–B103 ÄI8v–EILE–A205 

13.20 - 14.35 EA1u–VIHU–A207 MAY1u–MATI–A201 ÄI3u–EILE–A205 EA5v–ANLE–B109 

14.45 - 16.00 ÄI1u–EILE–A205 ÄI1u–VETU–B203 MB3u–SAKO–B107 MB4v–JUHI–B104 

16.10 - 17.25 
RB1u–TIAN–A304 
VÄLIKOE 

RB1u–KAHU–B103 
VÄLIKOE 

RB3u–SASA–A103 
VÄLIKOE 

RB5v–MAOI–A303 
VÄLIKOE 

MARRASKUU    

ma 
6.11. 

 9.40 -11.00   
 

 
 

Abitti perehdytys 
B 110 

 

11.50 - 13.05 MAY1u–OLNU-A305 
EA1u–MASI–A103 
VÄLIKOE 

EA3u–KAHU–B103 
VÄLIKOE 

ÄI8v–EILE–A205 

13.20 - 14.35 
EA1u–VIHU–A207 
VÄLIKOE 

MAY1u–MATI–A201 ÄI3u–EILE–A205 
EA5v–ANLE–B109 
VÄLIKOE 

14.45 - 16.00 ÄI1u–EILE–A205 ÄI1u–VETU–B203 MB3u–SAKO–B107 MB4v–JUHI–B104 

16.10 - 17.25 RB1u–TIAN–A304 RB1u–KAHU–B103 RB3u–SASA–A103 RB5v–MAOI–A303 

ma 
13.11. 

9.40 -11.00 
 
 

 
 

Abitti perehdytys 
B 110 

 

11.50 - 13.05 MAY1u–OLNU-A305 EA1u–MASI–A103 EA3u–KAHU–B103 ÄI8v–EILE–A205 

13.20 - 14.35 EA1u–VIHU–A207 MAY1u–MATI–A201 ÄI3u–EILE–A205 EA5v–ANLE–B109 

14.45 - 16.00 ÄI1u–EILE–A205 ÄI1u–VETU–B203 MB3u–SAKO–B107 MB4v–JUHI–B104 

16.10 - 17.25 RB1u–TIAN–A304 RB1u–KAHU–B103 RB3u–SASA–A103 RB5v–MAOI–A303 

ma 
20.11. 

11.50 - 13.05 MAY1u–OLNU-A305 EA1u–MASI–A103 EA3u–KAHU–B103 ÄI8v–EILE–A205 

13.20 - 14.35 EA1u–VIHU–A207 MAY1u–MATI–A201 ÄI3u–EILE–A205 EA5v–ANLE–B109 

14.45 - 16.00 ÄI1u–EILE–A205 ÄI1u–VETU–B203 MB3u–SAKO–B107 MB4v–JUHI–B104 

16.10 - 17.25 RB1u–TIAN–A304 RB1u–KAHU–B103 RB3u–SASA–A103 RB5v–MAOI–A303 

ma 
27.11. 

11.50 - 13.05 MAY1u–OLNU-A305 EA1u–MASI–A103 EA3u–KAHU–B103 ÄI8v–EILE–A205 

13.20 - 14.35 EA1u–VIHU–A207 MAY1u–MATI–A201 ÄI3u–EILE–A205 EA5v–ANLE–B109 

14.45 - 16.00 ÄI1u–EILE–A205 ÄI1u–VETU–B203 MB3u–SAKO–B107 MB4v–JUHI–B104 

16.10 - 17.25 RB1u–TIAN–A304 RB1u–KAHU–B103 RB3u–SASA–A103 RB5v–MAOI–A303 
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3. JAKSO 1.12.2017 - 6.2.2018 

 1. vuositaso 2. vuositaso 3. vuositaso 

JOULUKUU 

ma 
4.12. 

11.50 - 13.05 MB1u–OLNU–B108 ÄI1u–VETU–A206 MB3u–SAKO–B107 ÄI8v–EILE–A205 

 
13.20 - 14.35 

EA1u–VIHU–A207 EA1u–MASI–A103 ÄI3u–EILE–A205 EA5v–ANLE–B109 

 
14.45 - 16.00 

ÄI1u–EILE–A205 MAY1u–MATI–B102 EA3u–KAHU–B103 MB4v–JUHI–B104 

 
16.10 - 17.25 

RB1u–TIAN–A304 RB1u–KAHU–B103 RB3u–SASA–A103 RB5v–MAOI–A303 

ma 
11.12. 

11.50 - 13.05 MB1u–OLNU–B108 
 
ÄI1u 
KOE–B202 

 
ÄI3u 
KOE–A205 

 
ÄI8v 
KOE–A201 13.20 - 14.35 EA1u–VIHU–A207 

14.45 - 16.00 ÄI1u 
KOE–A205 

MAY1u–MATI–B102 EA3u–KAHU–B103 MB4v–JUHI–B104 

16.10 - 17.25 RB1u–KAHU – B103 RB3u–SASA–A103 RB5v–MAOI–A303 

ma 
18.12. 

11.50 - 13.05  
MAY1u 
KOE– B 2 0 2  
 

ÄI2u–VETU–A206 MB3u 
KOE–A201 

ÄI5v–EILE–A205 

13.20 - 14.35 EA1u–MASI–A103 
 EA5v–ANLE–B109 

14.45 - 16.00 ÄI2u–EILE–A205 
MAY1u 
KOE–B102 

EA3u–KAHU–B103 
 
MB4v 
KOE–B104 16.10 - 17.25 RB1u–TIAN–A304 RB3u–SASA–A103 

TAMMIKUU   

ma 
8.1. 

11.50 - 13.05 MB2u-OLNU–B108 ÄI2u–VETU–A206 MB4u-SAKO-B107 ÄI5v-EILE-A205  

13.20 - 14.35 EA1u-VIHU–A207 EA1u–MASI–A103 ÄI4u-EILE-A205 EA5v–ANLE-B109 

14.45 - 16.00 RB1u 
KOE–A304 

RB1u 
KOE–B103 

RB3u 
KOE–A103 

RB5v 
KOE–A303 

16.10 - 17.25 

ma 
15.1. 

11.50 - 13.05 
 
EA1u 
KOE–B202 

 
EA1u 
KOE–A206 

MB4u-SAKO-B107 
 
EA5v 
KOE–A201 

13.20 - 14.35 ÄI4u-EILE-A205 

14.45 - 16.00 ÄI2u–EILE–A205  MB2u–MATI–B102   EA3u 
KOE–B103 
 

MB6v–JUHI–B104  

16.10 - 17.25 RB2u–TIAN–A304  RB2u–KAHU–B103  RB10v–MAOI–A303  

ma 
22.1. 

  9.40 – 13.05 Abitti perehdytys 
A206 

Abitti perehdytys  
A103 

Abitti perehdytys  
A207 

 

11.50 - 13.05 MB2u–OLNU–B108   ÄI2u–VETU–A206 MB4u–SAKO–B107 ÄI5v–EILE–A205 

13.20 - 14.35 EA2u–VIHU–A207 EA2u–MASI–A103 ÄI4u–EILE–A205 EA6v–ANLE–B109 

14.45 - 16.00 ÄI2u–EILE–A205 MB2u–MATI–B102  EA4u–KAHU–B103 MB6v–JUHI–B104 

16.10 - 17.25 RB2u–TIAN–A304 RB2u–KAHU–B103 RB4u–SASA–A103 RB10v–MAOI–A303 

ma 
29.1. 

   9.40 - 11.00 
Abitti perehdytys 
A206 

Abitti perehdytys  
A103 

Abitti perehdytys 
 A207 

 

11.50 - 13.05 MB2u–OLNU–B108   ÄI2u–VETU–A206 MB4u–SAKO–B107 ÄI5v–EILE–A205 

13.20 - 14.35 EA2u–VIHU–A207 EA2u–MASI–A103 ÄI4u–EILE–A205 EA6v–ANLE–B109 

14.45 - 16.00 ÄI2u–EILE–A205 MB2u–MATI–B102  EA4u–KAHU–B103 MB6v–JUHI–B104 

16.10 - 17.25 RB2u–TIAN–A304 RB2u–KAHU–B103 RB4u–SASA–A103 RB10v–MAOI–A303 

HELMIKUU 

ma 
5.2. 

11.50 - 13.05 MB2u–OLNU–B108   ÄI2u–VETU–A206 MB4u–SAKO–B107 ÄI5v–EILE–A205 

13.20 - 14.35 EA2u–VIHU–A207 EA2u–MASI–A103 ÄI4u–EILE–A205 EA6v–ANLE–B109 

14.45 - 16.00 ÄI2u–EILE–A205 MB2u–MATI–B102  EA4u–KAHU–B103 MB6v–JUHI–B104 

16.10 - 17.25 RB2u–TIAN–A304 RB2u–KAHU–B103 RB4u–SASA–A103 RB10v–MAOI–A303 
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4. JAKSO 7.2. - 9.4.2018 

 1. vuositaso 2. vuositaso 3. vuositaso 

HELMIKUU 

ma 
12.2. 

11.50 - 13.05 EA2u–VIHU–A207  MB2u–MATI–B102  MB4u–SAKO–B107  ÄI5v–EILE–A205  

13.20 - 14.35 ÄI2u–EILE–A205  EA2u–MASI–A103  EA4u–KAHU–B103  MB6v–JUHI–B104  

14.45 - 16.00 MB2u–OLNU–B107  ÄI2u–VETU–B203  ÄI4u–EILE–A205  EA6v–ANLE–B102  

16.10 - 17.25 RB2u–TIAN–A304  RB2u–KAHU–B103  RB4u–SASA–A103  RB10v–MAOI–A303  

ma 
26.2. 

11.50 - 13.05 EA2u–VIHU–A207  MB2u–MATI–B102  MB4u–SAKO–B107  ÄI5v–EILE–A205  

13.20 - 14.35 ÄI2u–EILE–A205  EA2u–MASI–A103  EA4u–KAHU–B103  MB6v–JUHI–B104  

14.45 - 16.00 MB2u–OLNU–B107  ÄI2u–VETU–B203  ÄI4u–EILE–A205  EA6v–ANLE–B102  

16.10 - 17.25 RB2u–TIAN–A304  RB2u–KAHU–B103  RB4u–SASA–A103  RB10v–MAOI–A303  

MAALISKUU  

ma 
5.3. 

11.50 - 13.05 EA2u–VIHU–A207  MB2u–MATI–B102  MB4u–SAKO–B107  ÄI5v–EILE–A205  

13.20 - 14.35 ÄI2u–EILE–A205  EA2u–MASI–A103  EA4u–KAHU–B103  MB6v–JUHI–B104  

14.45 - 16.00 MB2u–OLNU–B107  ÄI2u–VETU–B203  ÄI4u–EILE–A205  EA6v–ANLE–B102  

16.10 - 17.25 RB2u–TIAN–A304  RB2u–KAHU–B103  RB4u–SASA–A103  RB10v–MAOI–A303  

ma 
12.3. 

11.50 - 13.05 EA2u–VIHU–A207  MB2u–MATI–B102  MB4u–SAKO–B107  ÄI5v–EILE–A205  

13.20 - 14.35 ÄI2u–EILE–A205  EA2u–MASI–A103  EA4u–KAHU–B103  MB6v–JUHI–B104  

14.45 - 16.00 MB2u–OLNU–B107  ÄI2u–VETU–B203  ÄI4u–EILE–A205  EA6v–ANLE–B102  

16.10 - 17.25 RB2u–TIAN–A304  RB2u–KAHU–B103  RB4u–SASA–A103  RB10v–MAOI–A303  

ma 
19.3. 

11.50 - 13.05 EA2u–VIHU–A207  MB2u–MATI–B102  MB4u–SAKO–B107  ÄI5v–EILE–A205  

13.20 - 14.35 ÄI2u–EILE–A205  EA2u–MASI–A103  EA4u–KAHU–B103  MB6v–JUHI–B104  

14.45 - 16.00 MB2u–OLNU–B107  ÄI2u–VETU–B203  ÄI4u–EILE–A205  EA6v–ANLE–B102  

16.10 - 17.25 RB2u–TIAN–A304  RB2u–KAHU–B103  RB4u–SASA–A103  RB10v–MAOI–A303  

ma 
26.3. 

11.50 - 13.05 EA2u–VIHU–A207  MB2u–MATI–B102  MB4u–SAKO–B107  ÄI5v–EILE–A205  

13.20 - 14.35 ÄI2u–EILE–A205  EA2u–MASI–A103  EA4u–KAHU–B103  MB6v–JUHI–B104  

14.45 - 16.00 MB2u–OLNU–B107  ÄI2u–VETU–B203  ÄI4u–EILE–A205  EA6v–ANLE–B102  

16.10 - 17.25 RB2u–TIAN–A304  RB2u–KAHU–B103  RB4u–SASA–A103  RB10v–MAOI–A303  

ma 
9.4. 

11.50 - 13.05 EA2u–VIHU–A207  MB2u–MATI–B102  MB4u–SAKO–B107  ÄI5v 
KOE–A206  13.20 - 14.35 ÄI2u–EILE–A205  EA2u–MASI–A103  EA4u–KAHU–B103  

14.45 - 16.00 MB2u–OLNU–B107  ÄI2u–VETU–B203  ÄI4u–EILE–A205  EA6v–ANLE–B102  

16.10 - 17.25 RB2u–TIAN–A304  RB2u–KAHU–B103  RB4u–SASA–A103  RB10v–MAOI–A303  
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5. JAKSO 10.4. - 2.6.2018 

 1. vuositaso 2. vuositaso 3. vuositaso 

HUHTIKUU 

     9.40 - 11.00 

Abitti perehdytys 
A206 

Abitti perehdytys 
A108 

Abitti perehdytys 
 A207  

ma 
16.4. 

11.50 - 13.05 MB2u–OLNU–B108  MB2u–MATI–B204  MB4u–SAKO–B107  MB6v 
 KOE–B109  13.20 - 14.35 ÄI2u–EILE–A205  EA2u–MASI–A103  EA4u–KAHU–B103  

14.45 - 16.00 EA2u–VIHU–A207  ÄI2u–VETU–B203  ÄI4u–EILE–A205  EA6v–ANLE–B102 

16.10 - 17.25 RB2u–TIAN–A304  RB2u–KAHU–B103  RB4u–SASA–A103  RB10v–MAOI–A303  

ma 
23.4.    9.40 - 11.00 

Abitti perehdytys 
A206 

Abitti perehdytys  
B108 

Abitti perehdytys 
 A207 

 

11.50 - 13.05 MB2u–OLNU–B108 MB2u–MATI–B204  MB4u–SAKO–B107  ÄI5v–EILE–A205 

13.20 - 14.35 ÄI2u–EILE–A205  EA2u–MASI–A103  EA4u–KAHU–B103  MB6v–JUHI–B104 

14.45 - 16.00 EA2u–VIHU–A207  ÄI2u–VETU–B203  ÄI4u–EILE–A205  EA6v 
KOE–B102 16.10 - 17.25 RB2u–TIAN–A304  RB2u–KAHU–B103  RB4u–SASA–A103  

 

ma 
30.4. 

EI OPETUSTA 

 
TOUKOKUU 

ma 
7.5. 

11.50 - 13.05 ÄI2u  
KOE–B109 

 

MB2u–MATI–B204  MB4u–SAKO–B107  ÄI5v–EILE–A205 

13.20 - 14.35 EA2u–MASI–A103  EA4u–KAHU–B103  MB6v–JUHI–B104 

14.45 - 16.00 EA2u–VIHU–A207  ÄI2u 
KOE–B203 
 

ÄI4u 
KOE–A205 
 

RB10v 
KOE–A303 
 16.10 - 17.25 RB2u–TIAN–A304  

ma 
14.5. 

11.50 - 13.05  
MB2u  
KOE–B109  

 
MB2u  
KOE–A305  

 
MB4u 
KOE–A206  

ÄI5v–EILE–A205 

13.20 - 14.35 MB6v–JUHI–B104 

14.45 - 16.00 EA2u–VIHU–A207  ÄI2u–VETU–B203  ÄI4u–EILE–A205  EA6v–ANLE–B102  

16.10 - 17.25 RB2u–TIAN–A304  RB2u–KAHU–B103  RB4u–SASA–A103  RB10v–MAOI–A303  

ma 
21.5. 

11.50 - 13.05 MB2u–OLNU–B108 MB2u–MATI–B204  MB4u–SAKO–B107  ÄI5v–EILE–A205 

13.20 - 14.35 ÄI2u–EILE–A205 EA2u–MASI–A103  EA4u–KAHU–B103  MB6v–JUHI–B104 

14.45 - 16.00 RB2u 
KOE–A304  

RB2u 
KOE–B103  

RB4u 
KOE–A103   

EA6v–ANLE–B102  

16.10 - 17.25 RB10v–MAOI–A303  

ma 
28.5. 

11.50 - 13.05 MB2u–OLNU–B108 
 
E A 2 u  
K O E – A 1 0 3  

 
EA4u 
KOE–B103 

 
ÄI5v–EILE–A205 

13.20 - 14.35 ÄI2u–EILE–A205 MB6v–JUHI–B104 

14.45 - 16.00  
EA2u 
KOE–A207  

ÄI2u–VETU–B203  ÄI4u–EILE–A205  EA6v–ANLE–B102  

16.10 - 17.25 RB2u–KAHU–B103  RB4u–SASA–A103  RB10v–MAOI–A303  
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KOEPÄIVÄT 

9.10. 

11.50 - 13.05 Äidinkieli 8 (ÄI8v) - välikoe -  A205 

13.20 - 14.35 Äidinkieli 3 (ÄI3u) - välikoe - A205 

14.45 - 16.00 Äidinkieli 1 (ÄI1u) - välikoe - A205 

14.45 - 16.00 Äidinkieli 1 (ÄI1u) vara- välikoe - B203 

 

23.10. 

11.50 - 13.05 Matematiikka 1(MAY1u) -välikoe - A305 

13.20 - 14.35 
Matematiikka1 (MAY1u) vara- välikoe - 
A201 

14.45 -16.00 Matematiikka 3 (MB3u) - välikoe - B107 

14.45 - 16.00 Matematiikka 4 (MB4v) - välikoe - B104 

 

30.10. 

16.10 - 17.25 Ruotsi 1 (RB1u) - välikoe – A304 

16.10 - 17.25 Ruotsi 1 (RB1u) vara - välikoe - B103 

16.10 - 17.25 Ruotsi 3 (RB3u) - välikoe - A103 

16.10 - 17.25 Ruotsi 5 (RB5v) - välikoe – A303 

 

6.11. 

11.50 - 13.05 Englanti 1 (EA1u) vara - välikoe - A103 

11.50 - 13.05 Englanti 3  (EA3u)- välikoe - B103 

13.20 - 14.35 Englanti 1 (EA1u) - välikoe – A207 

13.20 - 14.35 Englanti 5 (EA5v) - välikoe - B109 

 

11.12 

11.45 - 14.45 Äidinkieli 1  (ÄI1u) vara - B202 

11.15 - 14.45 Äidinkieli 3 (ÄI3u) - A205 

11.45 - 14.45 Äidinkieli 8 (ÄI8v) - A201 

14.45 - 17.45 Äidinkieli 1 (ÄI1u) - A205 

 

18.12. 

11.45 - 14.45 Matematiikka 1 (MAY1u)  - B202 

11.45 - 14.45 Matematiikka 3 (MB3u) - A201 

14.45 - 17.45 Matematiikka 1 (MAY1u) vara - B102 

14.45 - 17.45 Matematiikka 4 (MB4v)  - B104 

 

8.1. 

14.45 - 17.45 Ruotsi 1 (RB1u) – A304 

14.45 - 17.45 Ruotsi 1 (RB1u) vara - B103 

14.45 - 17.45 Ruotsi 3 (RB3u) - A103 

14.45 - 17.45 Ruotsi 5 (RB5v) - A303 

 

15.1. 

11.45 - 14.45 Englanti  1 (EA1u)  - B202 

11.40 - 14.45 Englanti  1 (EA1u) vara- A206 

11.45 - 14.45 Englanti  5 (EA5v)  - A201 

14.45 - 17.45 Englanti  3 (EA3u)  - B103 

 

9.4. 11.45 – 14.45 Äidinkieli 5 (ÄI5v) - A206 

 

16.4. 11.45 – 14.45 Matematiikka 6 (MB6v) -  B109 

 

23.4. 14.45 – 17.45 Englanti 6 (EA6v) – B102 

 

7.5. 

11.45 - 14.45 Äidinkieli 2 (ÄI2u) – B109 

14.45 – 17.45 Äidinkieli 2 (ÄI2u) vara– B203 

14.45 – 17.45 Äidinkieli 4 (ÄI4u) - A205 

14.45 – 17.45 Ruotsi 10 (RB10v) - A303 

 

14.5. 

11.45 – 14.45 Matematiikka 2 (MB2u) - B109 

11.45 – 14.45 Matematiikka 2 (MB2u) vara – A305 

11.45 – 14.45 Matematiikka 4 (MB4u) - A206 

 

21.5. 

14.45 - 17.45 Ruotsi 2 (RB2u) - A304 

14.45 - 17.45 Ruotsi 2 (RB2u) vara - B103 

14.45 - 17.45 Ruotsi 4 (RB4u) - A103 

 

28.5. 

11.45 - 14.45 Englanti 2 (EA2u) vara – A103 

11.45 - 14.45 Englanti 4 (EA4u) - B103 

14.45 - 17.45 Englanti 2 (EA2u) - A207 

 

 

 

 

 

 

UUSINTAKUULUSTELUPÄIVÄT 

 

jakso uusintapäivä klo ilmoittautuminen viimeistään 

I to 24.8.2017 8.00 – 11.00 to 17.8.2017 

II to 2.11.2017 8.00 – 11.00 pe 27.10.2017 

III to 11.1.2018 8.00 – 11.00 to 4.1.2018 

IV to 8.3.2018 8.00 – 11.00 pe 2.3.2018 

V to 12.4.2018 8.00 – 11.00 to 5.4.2018 

V to 26.4.2018 8.00 – 11.00 pe 20.4.2018 
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Ylioppilastutkinto SYKSY 2017 

 YO-INFO  Syksyn 2017 ylioppilaskirjoituksiin osallistuville maanantaina 4.9.2017 klo 13.20 -  

lukion juhlasali. 
 

ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen tehdään Wilmaan. Tulostettu ja allekirjoitettu ilmoittautumis-

lomake on toimitettava opintotoimistoon. 
Koulun sivulta www.lukio.lohja.fi kohdasta abi-info saat kirjoituksiin liittyvän ohjeis-
tuksen tai lukion toimistosta. 

 

KOKEIDEN ALKAMINEN Kirjalliset kokeet alkavat klo 9.00 ja kuullunymmärtämisen kokeet 8.30. 

OLTAVA PAIKALLA AINA 45 MIN. AIKAISEMMIN! 
Muista ottaa henkilötodistus tai ajokortti mukaan. 

 
 

KUULLUNYMMÄRTÄMISKOKEET / LUKIOLLA 

maanantai 11.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
englanti 
venäjä 
espanja 

 
klo 8.30 
klo 11.00 
klo 13.00 

tiistai 12.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
espanja 
englanti 
venäjä 
italia 

 
klo 8.30 
klo 11.00 
klo 13.00 
klo 14.00 

KIRJALLISET KOKEET / TENNARISSA 

perjantai 15.9. äidinkieli, suomi tekstitaidon koe 

maanantai 18.9. psykologia (sähköinen koe), filosofia (sähköinen koe), historia (sähköinen koe), 
fysiikka, biologia 

keskiviikko 20.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
englanti, ranska (sähköinen koe), espanja, saksa (sähköinen koe), venäjä 

perjantai 22.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä (sähköinen koe) 

maanantai 25.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 

keskiviikko 27.9. äidinkieli, suomi esseekoe 
suomi toisena kielenä -koe 

perjantai 29.9. uskonto (sähköinen koe), elämänkatsomustieto (sähköinen koe), 
yhteiskuntaoppi (sähköinen koe), kemia, maantiede (sähköinen koe), 
terveystieto (sähköinen koe) 

maanantai 2.10. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
englanti, ranska (sähköinen koe), espanja, saksa (sähköinen koe), venäjä, italia, 
latina 

 
 

 
YO-INFO Kevään 2018 ylioppilaskirjoituksiin osallistuville maanantaina 30.10.2017     

klo 13.20 - lukion juhlasali. 

 
YLIOPPILASJUHLA  Tiistaina 5.12.2017 klo 13.00 - lukion juhlasali. 
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Ylioppilastutkinto KEVÄT 2018 

YO-INFO Kevään 2018 ylioppilaskirjoituksiin osallistuville torstaina 1.3.2018 klo 10.15  -  

lukion juhlasali; kirjalliset kokeet. 
 
 Syksyn 2018 ylioppilaskirjoituksiin osallistuville maanantaina 26.3.2018 klo 13.20 -  

lukion juhlasali. 

 
ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen tehdään Wilmaan. Tulostettu ja allekirjoitettu ilmoittautumis-

lomake on toimitettava opintotoimistoon. 
Koulun sivulta www.lukio.lohja.fi kohdasta abi-info saat kirjoituksiin liittyvän ohjeis-
tuksen tai lukion toimistosta. 

 

KOKEIDEN ALKAMINEN Kirjalliset kokeet alkavat klo 9.00 ja kuullunymmärtämisen kokeet 8.30. 

OLTAVA PAIKALLA AINA 45 MIN. AIKAISEMMIN! 
Muista ottaa henkilötodistus tai ajokortti mukaan. 

  

KUULLUNYMMÄRTÄMISKOKEET/ TENNARISSA 

  

keskiviikko 14.2.  venäjä, pitkä oppimäärä (paperilla) 
 venäjä, lyhyt oppimäärä (paperilla) 

SÄHKÖISESSÄ KIELIKOKEESSA KUULLUNYMMÄRTÄMISEN OSUUS SISÄLTYY KIRJALLISEEN KOKEESEEN. 

KIRJALLISET KOKEET 

maanantai 12.2.  

 

äidinkieli (suomi ja ruotsi), tekstitaidon koe (paperilla) 

maanantai 12.3.  äidinkieli (suomi ja ruotsi), esseekoe (paperilla) 
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe (paperilla) 

 
keskiviikko 14.3.  

 

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia (paperilla), 
maantiede, terveystieto. 

perjantai 16.3.  

 

vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa 
venäjä (paperilla). 

maanantai 19.3.  

 

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 

keskiviikko 21.3.  

 

psykologia, filosofia, historia, fysiikka (paperilla), biologia 

  perjantai 23.3.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa, 
venäjä (paperilla), italia, portugali, latina, saame (paperilla). 

 
maanantai 26.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) 

  

 
  YLIOPPILASJUHLA  Lauantai 2.6.2018 klo 10.00 - lukion juhlasali. 
 



 Kahden tutkinnon opinnot 

- 12 -  Lukuvuosi 2017 - 2018 

—·— LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO —·— 

                                                                                                                                                                                                   

Kurssisisällöt - ENGLANTI 

 

EA1 (lops 2016) 
 

Englannin kieli ja maailmani 

 kielellinen monimuotoisuus 

 englanti globaalina ilmiönä 

 kielitaidon kautta kulttuurintuntemukseen 

 opiskelu, nuorten elämä 
 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

EA2 (lops 2016) 
 

Ihminen verkostoissa 

 vuorovaikutus eri viestintävälineitä käyttäen 

 mielipiteistä keskusteluun ja neuvotteluun 

 vuorovaikutusstrategiat 

 ihmissuhteet, hyvinvointi 
 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

EA3 (lops 2016) 
 

Kulttuuri-ilmiöitä 

 monilukutaito 

 erilaiset tekstilajit 

 kulttuuriset ilmiöt, media, luovuus 
 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

 

EA4 (lops 2016) 
 

Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 

 tiedonhankinta ja kriittinen lukutaito 

 yhteiskunnalliset ilmiöt ja aktiivinen kansalaisuus 

 ihmisoikeuskysymykset 
 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

EA5 
 

Kulttuuri 
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonai-
suudet “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” ja 
“viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin 
aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan 
aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. 
 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 
 

EA6 
 

Tiede, talous ja tekniikka 
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. 
Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestin-
nän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus “teknologia 
ja yhteiskunta” korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Jatke-
taan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista 
ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. 
 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 
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Kurssisisällöt - MATEMATIIKKA  

MAY1 (lops 2016) 
 

Luvut ja lukujonot 

 reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilasken-
ta 

 funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta 

 lukujono 

 rekursiivinen lukujono 

 aritmeettinen jono ja summa 

 logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys 

 muotoa ax = b , x ∈  ℕ olevien yhtälöiden ratkaisemi-
nen 

 geometrinen jono ja summa 
 

Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

MB2 (lops 2016) 
 

Lausekkeet ja yhtälöt 

 suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verran-
nollisuus 

 ongelmien muotoileminen yhtälöiksi 

 yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen 
ratkaiseminen 

 ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen 

 toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtä-
lön ratkaiseminen 

 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

MB3 (lops 2016) 
 

Geometria  

 kuvioiden yhdenmuotoisuus 

 suorakulmaisen kolmion trigonometria 

 Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteis-
lause 

 kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden 
määrittäminen 

 geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa 
 

Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10.

MB4 (lops 2016) 

 
Matemaattisia malleja 

 lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen 

 potenssiyhtälön ratkaiseminen 

 eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla 

 lukujonot matemaattisina malleina 
 

Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

MB5 
 
Tilastot ja todennäköisyys  

– Jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien 
tunnuslukujen määrittäminen 

– Tilastojakaumien graafinen esittäminen 

– Normaalijakauma ja jakauman normittaminen 

– Kombinatoriikkaa 

– Todennäköisyyden käsite 

– Todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollista-
vien mallien käyttöä 

 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

MB6 
 
Matemaattisia malleja II  

– Kahden muuttujan lineaariset yhtälöt 

– Lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen 

– Kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaisemi-
nen 

– Lineaarinen optimointi 

– Lukujono 

– Aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa 
 

Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 
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Kurssisisällöt - RUOTSI 

RB1 (lops 2016) 

Minun ruotsini  

 opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden 
osaamisen kartoitus ja kehittämisen kohteet 

 opiskelijan kielenopiskelutaitojen analysointi ja 
arviointi 

 oman oppimisen tavoitteet  

 ruotsin kielen merkitys omassa elämässä nyt ja tule-
vaisuudessa 

 vapaamuotoiset ja tuttavalliset vuorovaikutustaidot 
arjessa ja matkoilla 

 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

RB2 (lops 2016) 

Hyvinvointi ja ihmissuhteet  

 vuorovaikutustilannestrategiat eri viestintäkanavia 
käytettäessä 

 kommunikointitaitojen harjoittelu 

 mielipiteiden esittäminen ja neuvottelutaidot arki-
päivän tilanteissa 

 fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi sekä ihmissuhteet 

 teknologian ja digitalisaation tuomat muutokset 
vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille 

 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

RB3 (lops 2016) 
 

Kulttuuri ja mediat  

 monilukutaidon vahvistaminen 

 erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaidot eri 
medioita käyttäen 

 suomenruotsalaiseen ja pohjoismaiseen kulttuuriin 
tutustuminen 

 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

RB4 (lops 2016) 
 

Monenlaiset elinympäristömme 

 erilaisten tekstilajien tulkinta ja tuottaminen 

 kulttuurisesti moninainen elinympäristö 

 yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt lähinnä nuorten 
näkökulmasta 

 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

RB5 
 
Elinympäristömme 
Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö 
sekä joukkoviestimet. Aihekokonaisuudet kestävä kehitys, 
teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja mediaosaaminen 
tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. 
 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

RB10 
 

Preppauskurssi abeille 
Kurssilla vahvistetaan keskeisiä kielioppirakenteita ja kartu-
tetaan sanastoa. Kurssilla harjoitellaan myös kirjallista tuot-
tamista. Materiaalina kurssilla käytetään myös vanhoja 
ylioppilastehtäviä. 
Kurssi edellyttää perusasioiden hyvää hallintaa. 
 
Kurssin arviointi: arvosana 5-10 tai suoritusmerkintä (S). 
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Kurssisisällöt - TERVEYSTIETO 

TE1 (lops 2016) 
 

Terveyden perusteet  

 kurssilla tarkastellaan perustietoja omaan terveyteen 
ja sairauksien ehkäisyyn liittyvistä asioista 

 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

TE2 (lops 2016) 
 

Ihminen, ympäristö ja terveys 

 kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tietoja nuo-
ren arkielämän terveystottumuksista ja arkielämän 
selviytymiskeinoista 

 eri sisältöalueiden avulla tarkastellaan terveyson-
gelmia selittäviä kulttuurisia, psykologisia ja yhteis-
kunnallisia ilmiöitä 

 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

TE3 
Terveys ja tutkimus 
  
Kurssilla perehdytään terveydenhuollon kehitykseen histori-
allisesti ja maailmanlaajuisesti, terveyspalveluihin, yksilön 
asemaan terveyden ja sairauden hoidossa. Työskentelyssä 
korostuvat toiminnallisuus, tutkiva oppiminen ja tekemällä 
oppiminen. 
 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 
 

 

 

 
HUOM.! Terveystiedon kurssit pidetään Kisakallion Urheiluopistolla.  
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Kurssisisällöt - ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

ÄI1 (lops 2016) 
 

Tekstit ja vuorovaikutus 

 oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuunteli-
jana, kirjoittajana ja lukijana 

 tekstin käsite ja tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaa-
vat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit ja niiden yhdis-
telmät 

 tekstikokonaisuuden rakentuminen, tekstien tavoit-
teen, kontekstin, sisällön, rakenteen ja näkökulmien 
erittely sekä tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun 

 tekstien monimuotoisuus, erityisesti mediatekstit ja 
kuvat mediassa 

 tekstien moniäänisyys 

 proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, 
erityisesti romaanien ja novellien analyysi 

 tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukemi-
nen, lähdekritiikki, lähdeviittaukset 

 tekstien referointi, kommentointi ja aineiston pohjal-
ta kirjoittaminen sekä yhdessä kirjoittaminen 

 ryhmäviestintätaidot ja ryhmädynamiikka tavoitteel-
lisessa ryhmäkeskustelussa 

 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

ÄI2 (lops 2016) 
 

Kieli, kulttuuri ja identiteetti 

 kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identitee-
tin rakentamisessa 

 kielen rakenteiden ja muiden merkityksiä rakentavi-
en ilmaisutapojen analyysi, kielen metaforisuus 

 suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu 
ja muuttuminen, kirjakielen normit, kehittäminen ja 
ohjailu, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninai-
suus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys, kiel-
ten elinvoimaisuus 

 kurssin teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä 

 kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, 
aiheen rajaus ja näkökulman valinta, jäsentely, pa-
lautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaa-
minen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely 

 informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja 
esittäminen sekä palautteen antaminen ja vastaan-
ottaminen 

 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

ÄI3 (lops 2016) 
 

Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa  

 kaunokirjallisuuden lajit sekä niiden moninaisuus ja 
muuttuvuus 

 monitulkintaisuus, kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset 
keinot kaunokirjallisuudessa ja omissa teksteissä 

 proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta, 
erityisesti näytelmien ja runojen analyysi 

 monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun 
tarkastelua, esimerkiksi teatterin, elokuvan ja taide-
kuvien erittelyä ja tulkintaa 

 kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen 

 tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskuste-
lun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen näkökulmas-
ta 

 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

ÄI4 (lops 2016) 
 

Tekstit ja vaikuttaminen  

 vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset 
keinot 

 vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot 

 tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen 
ja tutkimustiedon erot, tiedon- ja tieteenalojen pu-
hetavat ja näkökulmat, tiedonhankinta ja -hallinta, 
viestinnän eettisyys 

 sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeu-
det, mediakritiikki 

 kantaa ottavan ja vaikuttavan kauno- ja tietokirjalli-
suuden keinoja ja lajeja 

 argumentointitaidot, kantaa ottavien kirjoitusten ja 
puheenvuorojen harjoittelu 

 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

ÄI5 
 
Teksti, tyyli ja konteksti  
Perehdytään länsimaisen kirjallisuuden historian eri aikakau-
siin ja kirjallisuuden tyyleihin. Tutustutaan erilaisiin kirjallisiin 
tyyleihin sekä kehitetään omaa kirjallista ilmaisutapaa. 
 

Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 
 

ÄI8 
 
Tekstitaitojen syventäminen 
Syvennetään ja monipuolistetaan erilaisten tekstien ana-
lysointitaitoja. Kehitetään valmiuksia tekstitaidon ylioppilas-
koetta varten. 
 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 
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OPPIKIRJAT 
 

Englanti 

1. vuositaso 
EA1u: Insights 1 - Otava 
EA2u: Insights 2 - Otava 

2. vuositaso 
EA3u: Insights 3 - Otava 
EA4u: Insights 4 - Otava 

3. vuositaso 
EA5v: ProFiles 5 - SanomaPro 
EA6v: ProFiles 6 - SanomaPro 

 

Matematiikka 

1. vuositaso 
MAY1u: YHTEINEN TEKIJÄ Lukion matematiikka 1 Luvut ja lukujonot - SanomaPro 
MB2u: TEKIJÄ Lyhyt matematiikka 2 - SanomaPro 

2. vuositaso 
MB3u: TEKIJÄ Lyhyt matematiikka 3 - SanomaPro 
MB4u: TEKIJÄ Lyhyt matematiikka 4 - SanomaPro 

3. vuositaso 
MB4v: Sigma 4, Matemaattinen analyysi - SanomaPro 
MB6v: Sigma 6, Matemaattisia malleja II - SanomaPro 

Matematiikan opiskelussa sallitaan seuraavien taulukkokirjojen käyttö: - MAOL:  MAOL-taulukot, Otava, sekä 
vastaava ruotsinnos – Ranta -Tiilikainen: Lukion taulukot, WSOY. 

Ruotsi 

1. vuositaso 
RB1u: Fokus 1 - Otava 
RB2u: Fokus 2 - Otava 

2. vuositaso 
RB3u: Fokus 3 - Otava 
RB4u: Fokus 4- Otava 

3. vuositaso 
RB5v: Magnet 5 - SanomaPro 
RB10v: Abi-ruotsi - Otava, uudistettu painos 

 

Äidinkieli  

1. vuositaso 

ÄI1u: Särmä (LOPS2016), Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) vuoden 2016 painos 
tai sama kirja sähköisenä 
Särmä Tehtäviä 1  
ÄI2u: Särmä (LOPS2016), Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) vuoden 2016 painos 
tai sama kirja sähköisenä. Huom.! Kurssilla ei käytetä tehtäväkirjaa. 

2. vuositaso 

ÄI3u: Särmä (LOPS2016), Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) vuoden 2016 painos 
tai sama kirja sähköisenä 
Särmä Tehtäviä 3  
ÄI4u: Särmä (LOPS2016), Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) vuoden 2016 painos 
tai sama kirja sähköisenä. Huom.! Kurssilla ei käytetä tehtäväkirjaa. 

3. vuositaso 

ÄI5v: Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus (Haapala - Hellström - Kantola - Kaseva - Korhonen - 
Maijala - Saarikivi - Salo - Tolkki, Otava) vuoden 2010 painos tai uudempi tai sama kirja 
sähköisenä 
Särmä, Tehtäviä 5 
ÄI8v: Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus (Haapala - Hellström - Kantola - Kaseva - Korhonen - 
Maijala - Saarikivi - Salo - Tolkki, Otava) vuoden 2010 painos tai uudempi tai sama kirja 
sähköisenä 
Särmä, Tehtäviä 8 

 
Oppikirjat digiversiona sallittuja, jolloin opiskelijalla oltava aina oppitunneilla tarvittava tabletti/ läppäri mukana. 
 
LASKIN: Funktiolaskin. Casio fx-991EX, Claswiz  ja  ClassPad II-ohjelmisto tietokoneelle.   
 
 

Syksyllä 2017 opintonsa aloittavat tulevat tarvitsemaan henkilökohtaisen tietokoneen opintojensa ja uudistuvan 
ylioppilastutkinnon tueksi. Ilmoitamme syksyllä 2017 tietokoneen vaadittavat ominaisuudet ja ohjeistamme 
hankintaa. 
ODOTA SYKSYYN – TIEDOTAMME ASIASTA LISÄÄ! 
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LUKIO-OPISKELU 
 

Lukio-opiskelun tavoitteet 
 

Lukio-opiskelun päätavoite on saavuttaa ne tiedot ja valmiu-
det, jotka vaaditaan opintojen jatkamiseksi yliopistoissa, 
tiede- ja taidekorkeakouluissa, ammattikorkeakouluissa sekä 
ylioppilaspohjaisissa ammatillisissa perustutkinnoissa. Lukion 
päättötutkinto on ylioppilastutkinto, josta ylioppilastutkinto-
lautakunta antaa todistuksen. 

 

Ammatillista perustutkintoa opiskellessa voi samanaikaisesti 
suorittaa myös ylioppilastutkinnon. Opiskelijalla on mahdol-
lisuus suorittaa ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavat neljän 
pakollisen aineen lukiokurssit osana ammatillista perustut-
kintoaan, osallistua ylioppilaskirjoituksiin ja saada ylioppilas-
tutkintotodistus. Lukio-opinnot hyväksytään ammatilliseen 
perustutkintoon kuuluvaksi. Opintoja suoritetaan rinnakkain 
ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa. Kahden tutkinnon 
suorittaminen edellyttää pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellista 
opintojen suunnittelua. 

 
 
Opiskelu lukiossa 

 
Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Lähiopetuspäivät ovat 
aina maanantaisin kurssitarjottimen mukaan (sivut 4-8). 
Jokaisen jakson jälkeen pidetään opiskelluista aineista kurs-
sikoe (sivu 9). Kokeen kesto on kolme tuntia (180 minuuttia). 
Kokeessa on oltava paikalla vähintään kaksi tuntia. 

Jokaisen lukiossa opiskelevan henkilön on noudatettava 
järjestyssääntöjä, jotka löytyvät 
www.lukio.lohja.fi – Lukio – Järjestyssäännöt. 
 

 

 
 
Opiskelutekniikka 

 
Opiskeluun tarvitaan ammattitaitoa. Sitä kutsutaan opiskelu-
tekniikaksi. 
Lukio-opinnoissa opiskelutekniikkaan kuuluvat ainakin seu-
raavat seikat: 
  
Työrauha ja viihtyisä työympäristö.  
Ne ovat jokaisen kouluyhteisön jäsenen oikeus; ja niiden 
ylläpitäminen on jokaisen velvollisuus. 
  
Määrätietoisuus, joka tarkoittaa oman elämänuran suunnit-
telua ja opiskelun toteuttamista sen mukaisesti. Lukio-
opiskelun tulokset, joita mitataan kurssiarvosanoilla ja yliop-

pilaskokeiden arvosanoilla, merkitsevät oman elämänurasi ja 
tulevaisuutesi kannalta hyvin paljon. 
  
Omaehtoisuus, itsenäisyys ja vastuullisuus. Ei kukaan, ei 
edes opettaja "hirmuisella auktoriteetillaan" voi pakottaa 
Sinua opiskelemaan. Siihen kykenee vain oma oivallus. 
  
Älyllinen uteliaisuus ja halu tietää ja osata. Lukio-opiskelu on 
usein varsin teoreettista, mutta se ei silti saisi olla ulkokoh-
taista päähän pänttäämistä. Jokaista oppiainetta voidaan 
käsitellä ja hallita luovasti. 
Kuitenkin tämä luovuus edellyttää aina sitkeyttä, määrätie-
toisuutta ja kovaa työtä.

 

 
 
 
Koejärjestys 

 
Koejärjestys on kaikkia opiskelijoita velvoittava. 

 Matkapuhelinten ja muiden teknisten laitteiden hallussa-
pito kokeen aikana on ehdottomasti kielletty. Määräys ei 
koske sallittuja laskimia. 

 Laskimien muistit pitää olla nollattuna ennen koetta ja 
opiskelijan tulee poistaa laskimeen asennetut ja tehdyt 
omat tiedostot. 

 Matemaattisten aineiden kokeissa sallitaan taulukkokirja. 
Taulukkokirjassa ei saa olla ylimääräisi merkintöjä eikä 
ylimääräisiä papereita (nimitiedot sallittuja). 

 Valvoja jakaa kaikki koepaperit koetilaisuudessa. 

 Kokeessa opiskelijalla saa olla mukana kynät, kumit, 
viivoittimet, harpit ja teroittimet (ei penaalia). 

 Mahdolliset eväät tulee pakata läpinäkyviin pusseihin, 
juomapulloissa ei saa olla etikettejä. 

 Koejakson kokeet alkavat joko klo 11.45 tai klo 14.45. 

 Kokeesta saa poistua koejaksolla aikaisintaan klo 13.15 
tai klo 16.15 ja uusintakokeissa klo 9.30. 
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LUKIO-OPISKELU 
 
Arvioinnit 

 
Kurssin arviointi 

Kurssien tietoja ja taitoja arvostellaan toisistaan riippumatta 
asteikolla 4 - 10; 

4...........hylätty 
5...........välttävä 
6...........kohtalainen 
7...........tyydyttävä 
8...........hyvä 
9...........kiitettävä 
10.........erinomainen 

Kunkin oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan 
numeroin. Soveltavat kurssit arvioidaan joko numero- tai 
suoritusmerkinnällä (S). 

Kurssikokeet ovat laajoja eli summatiivisia tai pienempää 
oppikurssin osaa mittaavia eli formatiivisia välikokeita; eräät 
kurssit voidaan arvostella ilman summatiivisia kokeita. Kurs-
sin yhteissuunnittelussa sovitaan, miten eri suoritukset ja 
osiot vaikuttavat arvosteluun. Jatkuva näyttö voi yleensä 
vaikuttaa yhden numeron verran summatiivisten kokeiden 
perusteella määräytyvään arvosanaan, siis korottaa tai alen-
taa sitä. 
 
 
 

 

 

 

Jaksoarviointi 

Kahden tutkinnon opiskelijoiden kurssikertymä on seuraavanlainen: 

 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso 

1. opiskeluvuosi   3 / 4  7 / 8 

2. opiskeluvuosi   10 / 12  14 / 16 

3. opiskeluvuosi   17 / 20  21 / 24 

Arvosanojen siirroista ammatilliseen tutkintoon päättää kukin ammatillinen oppi-
laitos itsenäisesti. 
 
HUOM. 
Jos opiskelija suorittaa opintoja myös Lohjan lukion aikuislin-
jalla, niin opiskelijan on pyydettävä todistus suoritetuista 
opinnoista aikuislinjan toimistosta. Opiskelijan on toimitet-
tava todistus Lohjan Yhteislyseon lukion apulaisrehtorille. 
Tämän jälkeen päivälukiossa tehdään hyväksiluvut suorite-
tuista kursseista. 

 

 

 

 
 
Jaksoarvioinnissa voi olla arvosanojen lisäksi seuraavia mer-
kintöjä: 
 
S = hyväksytyn kurssin suoritusmerkintä 
tummennettu arvosana = päättyneen jakson arvosana 
T (täydennettävä) = Opiskelijan kurssisuoritus on kesken 
tekemättömien tai täydennettävien suoritusten vuoksi. 
Kurssin alussa opiskelijoille selvitetään arvioinnin edellytyk-
set, mitä kurssisuorituksesta vaaditaan. 
O (osallistunut) = Opiskelija on ollut poissa kurssikokeesta 
hyväksyttävän syynvuoksi. Hyväksyttävä syy on ilmoitettava 
viimeistään kurssikokeen aamuna. 
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LUKIO-OPISKELU 
 
Kurssin uusintakoe 
(ilmoittautumiskuori kirjastossa) 
 

 Kurssin arvosanaa on mahdollista korottaa ainoastaan 
yhden kerran uusintakuulustelussa.  

 Syksyllä lukuvuoden alussa järjestettävässä uusintatilai-
suudessa voi suorittaa edellisen lukuvuoden sekä hylät-
tyjä että kevätlukukauden hyväksyttyjä kursseja.  

 Syyslukukauden hyväksyttyjä kursseja voi korottaa 
huhtikuun ensimmäisenä uusintapäivänä. 

 Hyväksyttyjä kursseja ei voi korottaa muissa uusintati-
laisuuksissa. 

 Jokaisen jakson jälkeen on yksi uusintakuulustelukerta, 
jossa voi korottaa hylättyjä arvosanoja.  

 Uusintakuulusteluun on osallistuttava saman lukuvuo-
den aikana jona kurssi on suoritettu.  

 Uusintakuulusteluun on aina ilmoittauduttava annetun 
aikataulun mukaisesti. 

 Ilmoittautuminen tehdään kirjallisena uusintakuori 
täyttämällä ja se on sitova. Uusintatilaisuudessa voi 
suorittaa enintään kaksi koetta. Uusintakuoria löytyy 
lukion kirjastosta. 

 Kurssisuorituksista parempi jää voimaan. 

 Jos uusinta on käytetty, niin korotus voi tapahtua vain 
osallistumalla kurssille uudestaan. Kahden tutkinnon 
opiskelijat voivat opiskella kurssin uudestaan Lohjan lu-
kion aikuislinjalla.  

 Hylätyn arvosanan korottaminen on suositeltavaa ensi 
tilassa.  

 Opiskelijan, joka ilmoittautuu uusintaan, mutta jää 
saapumatta ilman pätevää syytä, katsotaan käyttäneen 
uusintakertansa. 

  

UUUSINTAKUULUSTELUPÄIVÄT 

jakso uusintapäivä klo ilmoittautuminen viimeistään 

I to 24.8.2017 8.00 – 11.00 to 17.8.2017 

II to 2.11.2017 8.00 – 11.00 pe 27.10.2017 

III to 11.1.2018 8.00 – 11.00 to 4.1.2018 

IV to 8.3.2018 8.00 – 11.00 pe 2.3.2018 

V to 12.4.2018 8.00 – 11.00 to 5.4.2018 

V to 26.4.2018 8.00 – 11.00 pe 20.4.2018 
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YLIOPPILASTUTKINTO 
(katso myös www.ylioppilastutkinto.fi ) 
 
Syksyn 2017 tutkintoon ilmoittautuminen päättynyt 5.6.2017. 
 
Kevään 2018 tutkintoon ilmoittautuminen viimeistään 23.11.2017. 
 
Syksyn 2018 tutkintoon ilmoittautuminen viimeistään 5.6.2018. 

 
Ylioppilastutkinnon tarkoituksena on saada selville, ovatko 
opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukai-
set tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukion tavoitteiden 
mukaisen riittävän kypsyyden. 

 

Sähköinen ylioppilastutkinto 

Lue lisää ylioppilastutkinnon sähköistämisestä ja aikataulusta   
Ylioppilastutkintolautakunnan sivulta www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ 

 

Osallistumisoikeus

Ammatillisen tutkinnon suorittanut 

 
Henkilöllä on ammatillisen tutkinnon perusteella oikeus osallistua ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin ilman lisäopinto-
ja, jos ammatillinen tutkinto on edellyttänyt vähintään kahden ja puolen vuoden opintoja. 
(L 766/2004, 18 a §) 
 
Jos kokelas on suorittanut kaksivuotisen ammatillisen perustutkinnon, joka perustuu perusopetuksen oppimäärään, häneltä vaadi-
taan, että hän on opiskellut vähintään kaksi pakollista lukiokurssia niissä oppiaineissa, joiden kokeisiin hän haluaa osallistua. Jos 
oppiaineessa ei ole kahta pakollista lukiokurssia, edellytetään vähintään kahden lukiokurssin opiskelua kyseessä olevassa oppiai-
neessa.  
 
Kaksivuotisten perusopetuksen oppimäärään perustuvien saman alan ammatillisten perusopintojen perusteella tutkintoon tai sen 
kokeisiin osallistuvalle henkilölle lautakunta määrää hakemuksesta vaadittavat lisäopinnot. 
 
Oppisopimuskoulutuksen suorittaneen henkilön on pyydettävä lautakuntaa määräämään lisäopinnot, jotka ovat vähintään samat 
kuin kahden vuoden opintoja edellyttäneen ammatillisen tutkinnon suorittaneelta vaadittavat lisäopinnot. 
Lisäopintojen määräämistä haetaan kirjallisesti lautakunnalta. Hakemukseen on liitettävä lukion rehtorin lausunto, josta tulee 
ilmetä ammatillisten opintojen laatu ja ajallinen kesto. 
 
Ammatillisen tutkinnon tulee olla suoritettu Suomessa. 
 
Rehtorin tehtävänä on tutkia, täyttääkö kokelas kokeisiin osallistumiselle säädetyt edellytykset. 
(L 766/2004, 18 a §)  
 
Lukion rehtori voi evätä osallistumisen ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluvaan kokeeseen, jos kokelas ei täytä lukiolain 18 a §:ssä 
osallistumiselle säädettyjä edellytyksiä. Rehtorin tulee antaa osallistumisoikeuden epäämisestä perusteltu kirjallinen päätös. Lukion 
rehtorin päätökseen, jolla rehtori on evännyt osallistumisoikeuden ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluvaan kokeeseen, saa kirjalli-
sesti hakea oikaisua lääninhallitukselta. Lääninhallituksen päätökseen asiassa haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
(L 672/2005, 15 §) 
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Jos tutkintoon ilmoittautunut kokelas ei täytä säädettyjä osallistumisehtoja, rehtori on välittömästi kirjallisten kokeiden päätyttyä 
velvollinen ilmoittamaan asiasta lautakunnalle. Koe, johon kokelas on ilmoittautunut mutta johon hän ei ole saanut osallistumisoi-
keutta, poistetaan lautakunnassa kokelaan aineyhdistelmästä. Tätä ei katsota kokeen yrityskerraksi. 

Ammatillisen tutkinnon suorittaneen osallistumisajankohta 

 
Kahden ja puolen vuoden opintoihin perustuvaa ammatillista tutkintoa suorittava henkilö voi osallistua ylioppilastutkintoon opinto-
jen ollessa vielä kesken. Häneltä edellytetään kuitenkin vähintään puolentoista vuoden laajuisia ammatillisia opintoja ennen tutkin-
toon osallistumista. 
(L 766/2004, 18 a §) 

 

Pakolliset ja valinnaiset kokeet 

Kokelaan on kirjallisissa kokeissa suoritettava pakollisena neljä koetta: äidinkielen koe ja kolme seuraavista: toisen kotimaisen 
kielen koe, yhden vieraan kielen koe, matematiikan koe tai yhden reaaliaineen koe. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä 
ja vieraassa kielessä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelaan on sisällytettävä tutkintoonsa vähin-
tään yksi vaativampi koe. Esimerkiksi pitkän matematiikan kurssin mukaan opiskellut kokelas ei ole pakotettu pakollisen pitkän 
matematiikan kokeeseen; hän voi kirjoittaa matematiikassa helpomman tason mukaisen kokeen tai jättää matematiikan kokonaan 
kirjoittamatta. Samaan tutkintoon voi kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa. Vain silloin kun kokelas on hylätty vaativammassa 
kokeessa, hän voi suorittaa samassa oppiaineessa myös lyhyemmän oppimäärän kokeen. Näiden neljän pakollisen kokeen lisäksi 
kokelaalla on oikeus suorittaa ylimääräisiä kokeita. Ylimääräisenä voi suorittaa niitä kokeita, joita ei ole valinnut pakollisiksi. Hylät-
tyä ylimääräistä koetta ei merkitä ylioppilastodistukseen. 

Kokelas, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame voi ylioppilastutkinnossa äidinkielen kokeen sijasta suorittaa suomi 
toisena kielenä -kokeen. 

Kokelaiden on suoritettava opetusministeriön määräämät ylioppilastutkintomaksut.  

 

Hajauttaminen 

Uuden asetuksen mukaan ylioppilastutkinto voidaan suorittaa hajautettuna enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Tut-
kinnon voi aloittaa keväällä tai syksyllä. 

Kokeet järjestetään kahdesti vuodessa ja molemmat tutkintokerrat ovat samanveroisia. Kokelas voi osallistua kokeisiin opiskeltuaan 
asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Koetehtävät laaditaan oppiaineen pakollisten ja syventävien kurssien perusteella. 

 

Uusinta ja korotukset 

Hylätyn kokeen saa uusia kahdesti kokeita välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran yhteydessä. Jos tulee hylätyksi jossakin 
pakollisessa kokeessa, saa hylättyä koetta uusiessa halutessaan osallistua saman oppiaineen eri tason kokeeseen. Tason vaihtami-
nen edellyttää kuitenkin, että tutkinnon pakollisiin kokeisiin sisältyy yksi pitkän oppimäärän koe. Jollei kirjoituksia ole tässä ajassa 
hyväksytysti suoritettu, on kirjoituskokeet kokonaisuudessaan uusittava. Mikäli hylätty pakollinen koe on tullut kompensoiduksi tai 
hylätty arvosana on annettu ylimääräisessä kokeessa, koetta uusivaa kokelasta ei katsota hylätyn kokeen uusijaksi, vaan tutkinnon 
täydentäjäksi. 

Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran. Aikarajoitusta hyväksytyn kokeen korottamisella ei ole. 

Ylioppilastutkintoa voidaan myös jälkeenpäin täydentää ilman kokeiden lukumäärälle asetettavia rajoituksia. Täydentämisestä saa 
erillisen todistuksen. 

Mikäli haluaa tutkinnon suorittamisen ollessa vielä kesken aloittaa sen alusta, siihen on pyydettävä kirjallinen lupa tutkintolauta-
kunnalta. Lautakunta voi sallia menettelyn, jos tutkinnon uudelleen aloittamiselle on esitetty erityisen painava syy.  
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Tarkistusarvostelu 

Ylioppilastutkinnon kokeiden arvostelua koskevaan päätökseen saa ylioppilastutkintolautakunnalta hakea tarkistusarvostelun toi-
mittamista. Jos kokelas pyytää uutta arvostelua, tulee asiaa koskeva kirjallinen hakemus jättää sen lukion rehtorille, jossa koe on 
suoritettu, 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokelaan on ollut mahdollista saada arvostelun tulos tietoonsa. Hakemuk-
sesta tulee ilmetä, mitä koetta ja kokeen osaa pyyntö koskee sekä kokelaan nimi, lukio, jossa hän on kokeen suorittanut, kokelaan 
osoite ja pankkiyhteys. Opetusministeriö on vahvistanut maksun, joka tarkistusarvostelun pyytäjän tulee maksaa lautakunnan tilille. 
Tosite maksun suorittamisesta on esitettävä rehtorille hakemusta jätettäessä. Lautakunta palauttaa maksun sen suorittajalle, jos 
uusi arvostelu johtaa arvosanan korottamiseen.  

 

Koesuoritusten nähtäväksi pyytäminen 

Kokelas, joka haluaa tutustua koesuoritukseensa ja siihen mahdollisesti tehtyihin arvostelumerkintöihin, esittää pyynnön siitä lau-
takunnalle joko puhelimitse tai kirjeitse. Suoritusten näyttäminen kokelaalle tapahtuu tutkintolautakunnan kansliassa ennalta 
sovittuna aikana kanslian järjestämässä valvonnassa. 

Koesuorituksesta voi myös pyytää lähetettäväksi kopion (maksua vastaan). Tämä voi tapahtua noin kuukauden kuluttua tulosten 
valmistumisesta. Koesuorituksia säilytetään 1 ½ vuotta. 

 

Lääkärintodistus ja puoltolauseet 

Jos kokelaan suoritukseen ovat haitallisesti vaikuttaneet sairaus tai muut vaikeat olosuhteet, tulee tästä lähettää lääkärintodistus ja 
muista seikoista riittävä selvitys. Todistuksesta tulee riittävän selvästi käydä ilmi sairauden laatu ja vaikeus sekä ajankohta. Muista 
kirjoitusten tuloksiin haitallisesti vaikuttavista seikoista on vastaavasti annettava riittävän yksityiskohtainen selvitys. Jos kokelas 
sairautensa vuoksi ei pääse kouluun kirjoitustilaisuuteen, mutta on muuten kirjoituskykyinen, rehtorilla on oikeus järjestää koulun 
puolesta valvottava koe kokelaan kotona tai sairaalassa. 

 

Lukihäiriö 

Lue tarkemmat ohjeet YTL:n sivulta. 

Ylioppilastutkintolautakunta luokittelee lukihäiriön vaikeusasteen neliportaisella asteikolla: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea 
häiriö ja vaikea häiriö. Muita asteikkoja ei lautakunnalle lähetettävissä lukilausunnoissa saa käyttää. Jos lukihäiriö on keskivaikea tai 
vaikea, kokelas voi hakea koetilanteen erityisjärjestelyjä. Jos kokelaan lukihäiriö on lievä, hän osallistuu ylioppilastutkinnon kokei-
siin ilman erityisjärjestelyjä. 
Jos lukihäiriön on keskivaikea tai vaikea, häiriö otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon ensisijaisesti koetilanteen erityisjärjestelyin. 
Tavoitteena on, että lukihäiriöistä kokelasta autetaan erityisjärjestelyillä eikä arvosanamuutoksella. Jos kokelas, jolle on myönnetty 
erityisjärjestelyjä, on niistä huolimatta tullut hylätyksi jossakin tai joissakin kokeissa, voidaan lukihäiriölausunto ottaa jälkikäteen 
huomioon myös lopullista arvosanaa määrättäessä. 
Ennen kuin kokelas ryhtyy hakemaan lautakunnalta, hänen on neuvoteltava tarvittavista erityisjärjestelyistä sekä niiden toteutta-
mismahdollisuuksista lukion erityisopettajan ja rehtorin kanssa. Erityisopettajalta saat ohjeet tarvittavista lausunnoista. 
Kokelaan tutkintotodistukseen ei tule merkintää lukitodistuksesta eikä tämän määräyksen mukaisista erityisjärjestelyistä. 
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LUKIOSANASTO 
 
jakso: 
Lukuvuosi on jaettu viiteen yhtä pitkään jaksoon. 

jaksoarviointi: 
Jaksoarviointi annetaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana. 
Jaksoarvioinnissa on merkinnät siihen asti suoritetuista 
kursseista. 

kahden tutkinnon opinnot: 
Ammatillista perustutkintoa opiskellessa voi samanaikaisesti 
suorittaa myös ylioppilastutkinnon. Opiskelijalla on mahdol-
lisuus suorittaa ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavat neljän 
pakollisen aineen lukiokurssit osana ammatillista perustut-
kintoaan, osallistua ylioppilaskirjoituksiin ja saada ylioppilas-
tutkintotodistus. Lukio-opinnot hyväksytään ammatilliseen 
perustutkintoon kuuluvaksi. Opintoja suoritetaan rinnakkain 
ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa. Kahden tutkinnon 
suorittaminen edellyttää pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellista 
opintojen suunnittelua. 

kurssikoe: 
Kunkin kurssin lopussa pidetään oppiaineesta koko kurssin 
sisältöä koskeva loppukoe. 

opinto-ohjaus: 
Lukio järjestää opinto-ohjausta kahden tutkinnon opiskeli-
joille lukion kurssien suorittamiseen ja ylioppilastutkintoon 
liittyen.  

opintotoimisto (2. krs.): 
Opintotoimiston kautta hoidetaan muun muassa ylioppilas-
kirjoituksiin ilmoittautuminen ja maksut, jaksoarvioinnit ja 
opiskelijarekisteriin tulevat muutokset. 

oppitunti: 
Lohjan Yhteislyseon lukion kahden tutkinnon opintojen 
oppitunnin pituus on 75 minuuttia. 

ovikoodi: 
Lukion ovet ovat lukittu ja opiskelija saa ovikoodin opintojen 
alussa apulaisrehtorilta. 

poissaolot: 
Opiskelija on velvollinen olemaan läsnä jokaisella hänelle 
kuuluvalla työjärjestyksen mukaisella oppitunnilla sekä 
koulun yhteisissä tilaisuuksissa. Hyväksyttävän poissaolon 
syynä on todisteellinen sairaus tai muu luvallinen asia. Opet-
taja voi halutessaan pyytää opiskelijalta poissaoloselvitystä. 
Opiskelija voidaan poistaa kurssilta, mikäli hänellä on koh-
tuuton määrä aiheettomia tai selvittämättömiä poissaoloja. 
Koululla on oikeus antaa opiskelijalle hyväksyttävästä syystä 
lupa poissaoloon koulusta. Poissaoloista ilmoitetaan suoraan 
Wilman pikaviestitoiminnolla kurssien opettajille.

ryhmänohjaaja: 
Kahden tutkinnon opiskelijoiden ryhmänohjaaja on Lohjan 
Yhteislyseon apulaisrehtori. Ryhmänohjaaja opastaa sinua 
ensisijaisesti eteen tulevissa ongelmissa. 

 

uusintakuulustelut: 
Kurssikokeiden jälkeen järjestetään uusintakuulustelut. 

terveydenhoito: 
Vastaanotolla: terveystarkastukset ja -todistukset, 
rokotusasiat, sairaanhoito, terveysneuvonta ja -ohjaus. 
Vastaanottoajat ilmoitetaan lukuvuoden alussa. 

tiedottaminen: 
Koulun asioista tiedotetaan infoissa, Wilman kautta ja kou-
lun kotisivuilla. 
Jokaiselle opiskelijalle jaetaan Kahden tutkinnon opinto-
opas, joka tulee säilyttää koko lukuvuoden ajan.  
Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat saavat Abi-infomateriaalin. 
Tämän lisäksi pidetään ylioppilaskirjoitusinfoja. 

vahtimestari (pääoven vieressä): 
Säilytyslokeron avaimen voi lunastaa vahtimestarilta 
panttia vastaan. Maksu palautetaan takaisin avaimen 
palautuksen yhteydessä. 

välikoe: 
Kurssin kestäessä voidaan pitää koe siihen asti opetetusta 
asiasta. 

ylioppilaskokelas, ”kokelas”: 
Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvaa opiskelijaa kutsutaan 
ylioppilaskokelaaksi tai kokelaaksi. 

ylioppilastutkinto ”yo-tutkinto”: 
Lukion oppimäärän tai kolmivuotisen ammatillisen perustut-
kinnon suorittanut voi antaa näytön lukuaineiden osaami-
sestaan ylioppilastutkinnon kokeissa vähintään neljässä 
aineessa. 

ylioppilastutkinnon kokeet: 
Ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään kaksi kertaa vuodes-
sa, keväisin ja syksyisin. 

ylioppilastutkintotodistus: 
Ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittaneelle kokelaalle 
annetaan ylioppilastutkintotodistus. 
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WILMA 

 

Wilma on WWW-liittymä Primus-kouluhallintojärjestelmään. 
 
Opiskelija voi Wilmassa tehdä kurssivalintoja ja tulostaa esimerkiksi opintorekisteri-
otteen. 
 
Voidaksesi käyttää Wilmaa, tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan. 
Wilman avainkoodin saat päivälukion opintotoimistosta Siru Kantolalta. 
 
Wilman kautta opiskelija saa tiedotuksia koulusta ja opiskelija ilmoittaa poissaolostaan 
suoraan opettajalle. 
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Lohjan Yhteislyseon lukio 
 

Rehtori Panu Ruoste 050 576 8907 panu.ruoste@lohja.fi 

Apulaisrehtori, opinto-ohjaaja 
ryhmänohjaaja 

Juha Nurmi 044 369 1480 juha.nurmi@lohja.fi 

 
Opintosihteeri, opintotoimisto 

 
Siru Kantola 

 
044 369 1467 

 
siru.kantola@lohja.fi 

 

1. vuositason opettajat 

englanti Ville Hurme (vihu) ville.hurme@edu.lohja.fi 

 Marjatta Siikjärvi (masi) vara marjatta.siikjarvi@edu.lohja.fi 

matematiikka Olavi Nurmi (olnu) olavi.nurmi@edu.lohja.fi 

 Maria Timonen (mati) vara maria.timonen@edu.lohja.fi 

ruotsi Tiia Anttila (tian)  

Katja Husso (vara)        

tiia.anttila@edu.lohja.fi 

katja.husso@edu.lohja.fi 

äidinkieli ja kirjallisuus Eija Lehvikko (eile) 

Veera Turkki (vetu) vara 

eija.lehvikko@edu.lohja.fi 

veera.turkki@edu.lohja.fi 

2. vuositason opettajat 
englanti Katja Husso (kahu) katja.husso@edu.lohja.fi 

matematiikka Sari Korte (sako) sari.korte@edu.lohja.fi 

ruotsi Sari Salonen (sasa)         sari.salonen@edu.lohja.fi 
 

äidinkieli ja kirjallisuus Eija Lehvikko (eile) eija.lehvikko@edu.lohja.fi 

3. vuositason opettajat 

englanti Antti Leivo (anle) antti.leivo@edu.lohja.fi 

matematiikka Jukka Hirvonen (juhi) jukka.hirvonen@edu.lohja.fi 

ruotsi Matti Oikarinen (maoi) matti.oikarinen@edu.lohja.fi 

äidinkieli ja kirjallisuus Eija Lehvikko (eile)  eija.lehvikko@lohja.fi 

 

   

Terveydenhoitaja Satu Sjöblom 044 374 3340 

Vahtimestari  044 374 0001 

Keittiö  044 369 1471 

Telefax  (019) 369 1465 
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Kanneljärven Opisto 
Karstuntie 537, 08450 LOHJA 

Timo Pulkkinen 
opinto-ohjaaja 
timo.pulkkinen@kannelopisto.fi 
044-3578127 

Kisakallion Urheiluopisto 
Kisakalliontie 284, 08360 Lohja 

Pauliina Hyvönen 
apulaisrehtori 
pauliina.hyvonen@kisakallio.fi 
044 771 6997 

LUKSIA, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto 
Toimipiste:  
Lohja 
Toivonkatu 4, 08100 Lohja 

Tanja Aholainen 
opinto-ohjaaja 
tanja.aholainen@luksia.fi 
puh.044 369 6536 

LUKSIA, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto 
Toimipiste:  
Lohja 
Nummentie 6, 08100 Lohja 

Ari Niemi 
opinto-ohjaaja 
ari.niemi@luksia.fi 
044 3696721 

LUKSIA, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto 
Toimipiste:  
Vihti 
Ojakkalantie 2, 03100 Nummela 

Anu Luosujärvi 
opinto-ohjaaja 
anu.luosujarvi@luksia.fi 
050 406 4910 

 
   
  
    

mailto:ari.niemi@luksia.fi

