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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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16.8. lähiopiskelupäivä 
23.8. lähiopiskelupäivä 
30.8. lähiopiskelupäivä 
6.9. lähiopiskelupäivä 
13.9. lähiopiskelupäivä 
20.9. lähiopiskelupäivä 
27.9. lähiopiskelupäivä 
 
2. JAKSO 4.10. – 31.11.2021 
4.10. lähiopiskelupäivä 
11.10. lähiopiskelupäivä 
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23.12 – 9.1. JOULULOMA 
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17.1. lähiopiskelupäivä 
24.1. lähiopiskelupäivä 
31.1.  lähiopiskelupäivä 
7.2.  lähiopiskelupäivä 

4. JAKSO 9.2. - 8.4.2022 
14.2.  lähiopiskelupäivä 
19.2- 27.2. TALVILOMA 
28.2.  lähiopiskelupäivä 
7.3. lähiopiskelupäivä 
14.3.  lähiopiskelupäivä 
21.3.  lähiopiskelupäivä 
28.3.  lähiopiskelupäivä 
4.4.  lähiopiskelupäivä 
 
5. JAKSO 11.4. – 4.6.2022 
11.4.  lähiopiskelupäivä 
11.4. syksyn 2022 yo-kirjoittajat abi-info 
15.4. – 18.4. PÄÄSIÄISLOMA 
25.4.  lähiopiskelupäivä 
2.5.  lähiopiskelupäivä 
9.5. lähiopiskelupäivä 
16.5. lähiopiskelupäivä 
23.5.  lähiopiskelupäivä 
30.5. lähiopiskelupäivä 
5.6. ilmoittautuminen syksyn 
 2022 YO-kirjoituksiin päättyy 

RYHMÄNOHJAUKSET 

16.8.  klo 8.00 
25.10.  klo 8.00 
31.1.  klo 9.30 
28.2.  klo 9.30 
11.4.  klo 9.30 
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1. PERIODI 11.8. – 1.10.2021 

ELOKUU 

 

luokka A103 

ma 16.8. 
 

8.00 - 9.20 YH3 JAJU 

9.30 - 10.50 TE3 ANSA 

11.00 - 13.00 EA3 KAHU 

13.20 - 14.40 ÄI3 EEHE 

14.50 - 16.10 MB3 JUHA 

 
 

 

ma 23.8. 

8.00 - 9.20 YH3 JAJU 

9.30 - 10.50 TE3 ANSA 

11.00 - 13.00 EA3 KAHU 

13.20 - 14.40 ÄI3 EEHE 

14.50 - 16.10 MB3 JUHA 

 
 

 

ma 30.8. 

8.00 - 9.20 YH3 JAJU 

9.30 - 10.50 TE3 ANSA 

11.00 - 13.00 EA3 KAHU 

13.20 - 14.40 ÄI3 EEHE 

14.50 - 16.10 MB3 JUHA 

SYYSKUU 

 

 

ma 6.9. 

8.00 - 9.20 YH3 JAJU 

9.30 - 10.50 TE3 ANSA 

11.00 - 13.00 EA3 KAHU 

13.20 - 14.40 ÄI3 EEHE 

14.50 - 16.10 MB3 JUHA 

  

 

ma 13.9. 

8.00 - 9.20 YH3 JAJU 

9.30 - 10.50 TE3 ANSA 

11.00 - 13.00 EA3 KAHU 

13.20 - 14.40 ÄI3 EEHE 

14.50 - 16.10 MB3 JUHA 

  

 

ma 20.9. 

8.00 - 9.20 YH3 JAJU 

9.30 - 10.50 TE3 ANSA 

11.00 - 13.00 EA3 KAHU 

13.20 - 14.40 ÄI3 EEHE 

14.50 - 16.10 MB3 JUHA 

  

 

ma 27.9. 

8.00 - 9.20 ÄI3 EEHE VÄLIKOE 

9.30 - 10.50 TE3 ANSA 

11.00 - 13.00 YH3 JAJU 

13.20 - 14.40 EA3 KAHU 

14.50 - 16.10 MB3 JUHA 
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2. PERIODI 4.10. – 30.11.2021 

LOKAKUU luokka A103 

ma 4.10. 

8.00 - 9.20 MB3 JUHA VÄLIKOE 

9.30 - 10.50 YH3 JAJU 

11.00 - 13.00 TE3 ANSA 

13.20 - 14.40 ÄI3 EEHE 

14.50 - 16.10 EA3 KAHU 

 
 

 

ma 11.10. 

8.00 - 9.20 MB3 JUHA 

9.30 - 10.50 YH3 JAJU 

11.00 - 13.00 TE3 ANSA VÄLIKOE 

13.20 - 14.40 ÄI3 EEHE 

14.50 - 16.10 EA3 KAHU 

 
 

 

ma 25.10. 

8.00 - 9.20 MB3 JUHA 

9.30 - 10.50 YH3 JAJU VÄLIKOE 

11.00 - 13.00 TE3 ANSA 

13.20 - 14.40 ÄI3 EEHE 

14.50 - 16.10 EA3 KAHU 

MARRASKUU  

ma 1.11. 

8.00 - 9.20 MB3 JUHA 

9.30 - 10.50 YH3 JAJU 

11.00 - 13.00 TE3 ANSA 

13.20 - 14.40 ÄI3 EEHE 

14.50 - 16.10 EA3 KAHU VÄLIKOE 

 
 

 

ma 8.11. 

8.00 - 9.20 MB3 JUHA 

9.30 - 10.50 YH3 JAJU 

11.00 - 13.00 TE3 ANSA 

13.20 - 14.40 ÄI3 EEHE 

14.50 - 16.10 EA3 KAHU  

 
 

 

ma 15.11. 

8.00 - 9.20 MB3 JUHA 

9.30 - 10.50 YH3 JAJU 

11.00 - 13.00 TE3 ANSA 

13.20 - 14.40 ÄI3 EEHE 

14.50 - 16.10 EA3 KAHU 

 
 

 

ma 22.11. 

8.00 - 9.20 MB3 JUHA 

9.30 - 10.50 ÄI3 EEHE 

11.00 - 13.00 TE3 ANSA 

13.20 - 14.40 YH3 JAJU 

14.50 - 16.10 EA3 KAHU 

   

ma 29.11. 

8.00 - 9.20 
ÄI3 KOE 

9.30 - 10.50 

11.00 - 13.00 EA3 KAHU 

13.20 - 14.40 MB3 JUHA 

14.50 - 16.10 YH3 JAJU 
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3. PERIODI 1.12.2021 - 8.2.2022 

JOULUKUU luokka A103 

ma 13.12. 

8.00 - 9.20 ÄI4 EEHE 

9.30 - 10.50 
MB3 JUHA 

11.00 - 13.00 
EA3 KAHU 

13.20 - 14.40 
TE3 KOE 

14.50 - 16.10 

 
 

 

ma 20.12. 

8.00 - 9.20 ÄI4 EEHE 

9.30 - 10.50 
MB3 JUHA 

11.00 - 13.00 
EA3 KAHU 

13.20 - 14.40 
YH3 KOE 

14.50 - 16.10 

TAMMIKUU 
 

 

ma 10.1. 

8.00 - 9.20 
MB3 KOE 

9.30 - 10.50 

11.00 - 13.00 
EA3 KAHU 

13.20 - 14.40 YH4 JAJU 

14.50 - 16.10 
TE4 ANSA 

 
 

ma 17.1. 

8.00 - 9.20 
ÄI4 EEHE 

9.30 - 10.50 
MB4 JUHA 

11.00 - 13.00 
EA3 KOE 

13.20 - 14.40 

14.50 - 16.10 
TE4 ANSA 

 
 

 

ma 24.1. 

8.00 - 9.20 ÄI4 EEHE 

9.30 - 10.50 MB4 JUHA 

11.00 - 13.00 EA4 KAHU 

13.20 - 14.40 YH4 JAJU 

14.50 - 16.10 TE4 ANSA 

 
 

 

ma 31.1. 

8.00 - 9.20 TE4 ANSA 

9.30 - 10.50 ÄI4 EEHE 

11.00 - 13.00 MB4 JUHA 

13.20 - 14.40 EA4 KAHU 

14.50 - 16.10 YH4 JAJU 

HELMIKUU  

ma 7.2. 

8.00 - 9.20 ÄI4 EEHE 

9.30 - 10.50 TE4 ANSA 

11.00 - 13.00 YH4 JAJU 

13.20 - 14.40 MB4 JUHA 

14.50 - 16.10 EA4 KAHU 
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4. PERIODI 9.2. - 8.4.2022 

HELMIKUU luokka A103 

ma 14.2. 

8.00 - 9.20 TE4 ANSA 

9.30 - 10.50 YH4 JAJU 

11.00 - 13.00 ÄI4 EEHE 

13.20 - 14.40 MB4 JUHA 

14.50 - 16.10 EA4 KAHU 

 
 

 

ma 28.2. 

8.00 - 9.20 TE4 ANSA 

9.30 - 10.50 YH4 JAJU 

11.00 - 13.00 ÄI4 EEHE 

13.20 - 14.40 MB4 JUHA 

14.50 - 16.10 EA4 KAHU 

MAALISKUU  

ma 7.3. 

8.00 - 9.20 TE4 ANSA 

9.30 - 10.50 YH4 JAJU 

11.00 - 13.00 ÄI4 EEHE 

13.20 - 14.40 MB4 JUHA 

14.50 - 16.10 EA4 KAHU 

   

ma 14.3. 

8.00 - 9.20 TE4 ANSA 

9.30 - 10.50 YH4 JAJU 

11.00 - 13.00 ÄI4 EEHE 

13.20 - 14.40 MB4 JUHA 

14.50 - 16.10 EA4 KAHU 

 
 

 

ma 21.3. 

8.00 - 9.20 TE4 ANSA 

9.30 - 10.50 YH4 JAJU 

11.00 - 13.00 ÄI4 EEHE 

13.20 - 14.40 MB4 JUHA 

14.50 - 16.10 EA4 KAHU 

 
 

 

ma 28.3. 

8.00 - 9.20 TE4 ANSA 

9.30 - 10.50 YH4 JAJU 

11.00 - 13.00 ÄI4 EEHE 

13.20 - 14.40 MB4 JUHA 

14.50 - 16.10 EA4 KAHU 

HUHTIKUU 

 

 

ma 4.4. 

8.00 - 9.20 MB4 JUHA 

9.30 - 10.50 EA4 KAHU 

11.00 - 13.00 ÄI4 EEHE 

13.20 - 14.40 TE4 ANSA 

14.50 - 16.10 YH4 JAJU 
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5. PERIODI 11.4. – 4.6.2022 

HUHTIKUU luokka A103 

  

ma 11.4. 

8.00 - 9.20 EA4 KAHU 

9.30 - 10.50 ÄI4 EEHE 

11.00 - 13.00 YH4 JAJU 

13.20 - 14.40 MB4 JUHA 

14.50 - 16.10 TE4 ANSA 

   

ma 18.4. EI OPETUSTA, PÄÄSIÄINEN 

   

ma 25.4. 

8.00 - 9.20 EA4 KAHU 

9.30 - 10.50 ÄI4 EEHE 

11.00 - 13.00 YH4 JAJU 

13.20 - 14.40 MB4 JUHA 

14.50 - 16.10 TE4 ANSA 

TOUKOKUU 
 

 

ma 2.5. 

8.00 - 9.20 
ÄI4 KOE 

9.30 - 10.50 

11.00 - 13.00 YH4 JAJU 

13.20 - 14.40 MB4 JUHA 

14.50 - 16.10 TE4 ANSA 

 
 

ma 9.5. 

8.00 - 9.20 EA4 KAHU 

9.30 - 10.50 ÄI4 EEHE 

11.00 - 13.00 YH4 JAJU 

13.20 - 14.40 
TE4 KOE 

14.50 - 16.10 

 
 

 

ma 16.5. 

8.00 - 9.20 EA4 KAHU 

9.30 - 10.50 ÄI4 EEHE 

11.00 - 13.00 
YH4 KOE 

13.20 - 14.40 

14.50 - 16.10 TE4 ANSA 

 
 

 

ma 23.5. 

8.00 - 9.20 EA4 KAHU 

9.30 - 10.50 ÄI4 EEHE 

11.00 - 13.00 YH4 JAJU 

13.20 - 14.40 
MB4 KOE 

14.50 - 16.10 

 
 

 

ma 30.5. 

8.00 - 9.20 
EA4 KOE 

9.30 - 10.50 

11.00 - 13.00 TE4 ANSA 

13.20 - 14.40 YH4 JAJU 

14.50 - 16.10 MB4 JUHA 
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KOEPÄIVÄT
 

27.9. 8.00 – 9.20 Äidinkieli 3 (ÄI3) - välikoe  

   4.10. 8.00 – 9.20 
Matematiikka 3 (MB3) - 
välikoe  

   

11.10. 11.00 – 12.20 Terveystieto 3 (TE3) - välikoe  

   25.10. 9.30 – 10.50 
Yhteiskuntaoppi 3 (YH3) - 
välikoe 

  

 

1.11. 14.50 – 16.10 Englanti 3 (EA3) - välikoe 

   29.11.. 8.00 – 11.00 Äidinkieli 3  (ÄI3) - koe  

   13.12. 13.20 – 16.20 Terveystieto 3 (TE3) - koe 

   20.12 13.20 – 16.20 
Yhteiskuntaoppi 3 (YH3) - 
koe 

 

10.1. 8.00 – 11.00 Matematiikka 3 (MB3) - koe 

   

17.1. 11.45 - 14.45 Englanti 3 (EA3) - koe 

   2.5. 8.00 – 11.00 Äidinkieli 4  (ÄI4) - koe  

   9.5. 13.20 – 16.20 Terveystieto 4 (TE4) - koe 

   16.5. 11.45 - 14.45 
Yhteiskuntaoppi 4 (YH4) - 
koe 

   23.5. 13.20 – 16.20 Matematiikka 4 (MB4) - koe 

   30.5. 8.00 – 11.00 Englanti 4 (EA4) - koe 

 
 

 

 
 

 

 

 

UUUSINTAKUULUSTELUPÄIVÄT 

 

jakso  uusintapäivä  klo  ilmoittautuminen viimeistään  

I ke 25.8.2021 13.15 – 16.15 ke 18.8.2021 

II ke 10.11.2021 13.15 – 16.15 ke 3.11.2021 

III ke 19.1.2022 13.15 – 16.15 ke 12.1.2022 

IV ke 9.3.2022 13.15 – 16.15 pe 4.3.2022 

V ke 20.4.2022 13.15 – 16.15 ke 13.4.2022 

V ke 4.5.2022 13.15 – 16.15 pe 29.4.2022 
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Kurssisisällöt - ENGLANTI 

EA1  
 

Englannin kieli ja maailmani 

 kielellinen monimuotoisuus 

 englanti globaalina ilmiönä 

 kielitaidon kautta kulttuurintuntemukseen 

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

 

EA2  
 

Ihminen verkostoissa 

 vuorovaikutus eri viestintävälineitä käyttäen 

 mielipiteistä keskusteluun ja neuvotteluun 

 vuorovaikutusstrategiat 

 ihmissuhteet, hyvinvointi 
 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

EA3  
 

Kulttuuri-ilmiöitä 

 monilukutaito 

 erilaiset tekstilajit 

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

 

EA4  
 

Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 

 tiedonhankinta ja kriittinen lukutaito 

 yhteiskunnalliset ilmiöt ja aktiivinen kansalaisuus 

 ihmisoikeuskysymykset 
 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

EA5  
 

Tiede ja tulevaisuus 

 syvennetään tiedonhankinnan, tekstin tulkinnan ja 
tuottamisen taitoja 

 teknologia, digitalisaatio, tulevaisuuden visiot 

 englanti - kansainvälinen tieteen ja teknologian kieli 
 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

EA6  
 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

 kielitaito työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana 

 kielitaito jatko-opinnoissa ja työelämässä 

 talousasiat ja talouden ilmiöt 
 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 
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Kurssisisällöt - MATEMATIIKKA  

MAY1  
 

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  
 

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  
 

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  

 
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  

 diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen 
määrittäminen 

 regression ja korrelaation käsitteet 

 havainto ja poikkeava havainto 

 ennusteiden tekeminen 

 kombinatoriikkaa 

 todennäköisyyden käsite 

 todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollista-
vien mallien käyttöä 

 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

 

MB6  
 
Talousmatematiikka 

 indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja 
muita laskelmia 

 taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia 
malleja lukujonojen ja summien avulla 

 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 
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Kurssisisällöt - TERVEYSTIETO 

TE1  
 

Terveyden perusteet  

 fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- 
ja työkyky:  terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, 
painonhallinta, uni ja lepo, seksuaaliterveys, 
opiskeluhyvinvointi 

 omasta terveydestä huolehtiminen ja muut 
itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu  

 riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, 
peli- ja nettiriippuvuus 

 kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit 

 terveyttä, terveystottumuksia ja –ongelmia selittäviä 
keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, 
teorioita ja malleja 
 

Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 
 

TE2  
 

Ihminen, ympäristö ja terveys 

 perimän, luonnonympäristöjen ja rakennetun 
ympäristön sekä psykososiaalisen ympäristön ja 
yhteisöjen terveysvaikutukset 

 terveys ja elämänkulku, kuolema osana elämänkulkua 

 ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki 

 seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveys 

 mielenterveyttä suojaavat ja kuormittavat tekijät 

 erilaiset kriisit ja niiden kohtaaminen 

 työhyvinvointi ja ergonomia  

 turvallisuus ja väkivallan ehkäisy 

 media- ja kulttuuriympäristön ja terveysviestinnän 
merkitys ja kriittinen tulkinta 

 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 

TE3  
 
Terveyttä tutkimassa 

 yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun 
yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, 
terveyskäsitysten ja teknologian kehitys, muutos ja 
yhteydet väestön terveyteen 

 terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, muutos ja 
yhteydet väestön terveyteen sekä keskeiset terveys- ja 
sosiaalipalvelujen toimijat  

 terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja 
maailmalla, terveyserojen kaventaminen  

 terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen 

 keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja 
oikeudelliset kysymykset, potilaan oikeudet 

 globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen 

 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 
 

 

TE4  

Terveystiedon abikurssi 

 terveystiedon käsitteiden tarkentaminen ja niiden 
käyttö vastauksissa 

 pohditaan aihekokonaisuuksia ja rakennetaan 
käsitekarttoja  

 harjoitellaan erilaisia vastaustekniikoita ja kirjoitetaan 
esseevastauksia 

 tarkennetaan reaalivastauksien vaatimukset ja 
arviointikriteerit  

 kurssi suoritetaan työstämällä erilaisia harjoitteita YO-
kirjoituksiin 

Pohjatiedot: TE1, TE2 ja TE3. 

Kurssin arviointi: suoritusmerkintä (S). 
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Kurssisisällöt - YHTEISKUNTAOPPI 

 

YH1  

Suomalainen yhteiskunta 

Suomalaisen yhteiskunnan rakenne 

 Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne 

 väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat tekijät 

Oikeusvaltio ja sisäinen turvallisuus 

 kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet 

 oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta 

Hyvinvointi ja tasa-arvo 

 hyvinvointivaltion tehtävät ja voimavarat 

 pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoitus, edut ja 
haasteet 

 yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 

Valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko 

 yhteiskunnallisen vallankäytön muodot 

 demokratia ja muut poliittiset järjestelmät 

 Suomen kunnallinen ja valtiollinen 
päätöksentekojärjestelmä 

 kansalaisyhteiskunnan vaikuttamiskeinot: vaalit, 
puolueet, järjestötoiminta ja aktiivisen kansalaisuuden 
merkitys 

 muuttuva mediakenttä 
 

YH2  
 
Taloustieto  
Kansantalous ja yksilön talous 

 talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon 
muodostaminen 

 oman talouden hoito 

 työnteko, yrittäjyys ja yritykset sekä niiden rooli 
kansantaloudessa  

 kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien ja 
kansantalouden vuorovaikutus 

Markkinat, suhdanteet ja talouselämä 

 vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus 

 rahoituslaitokset, sijoittaminen ja riskien hallinta 

 talouden suhdannevaihtelut 

 työttömyys ja työvoimapula 

Talouspolitiikka 

 talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat 

 verotuksen merkitys veronmaksajille sekä valtion ja 
kuntien taloudelle 

 talouspolitiikan keinot 

 politiikan ja markkinavoimien merkitys taloudellisessa 
päätöksenteossa 

Kansainvälinen talous ja Suomi 

 globaalitalous 

 Suomen ulkomaankauppa ja sen merkitys 

 talouden tulevaisuudennäkymät 

YH3  

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma 
Eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti 

 arvot, poliittiset kulttuurit ja kulttuurinen moninaisuus 

 perusvapaudet ja kansalaisuus 

 Suomi ja Pohjoismaat Euroopassa 
Euroopan yhdentymisen tavoitteet ja toiminta 

 EU:n päätöksenteko ja yhteinen talous- ja rahapolitiikka 
sekä niiden haasteet 

 Suomi osana eurojärjestelmää 

 EU:n ja lähialueiden haasteet ja mahdollisuudet 
Turvallisuus ja tulevaisuuden muuttuvat haasteet 

 Suomen turvallisuusympäristö ja turvallisuuspolitiikka 
sekä uudet turvallisuusuhat 

 kansainvälisen yhteisymmärryksen edistäminen ja 
Suomi 

 globalisaatio, ympäristö, väestö ja kestävä tulevaisuus 

 ajankohtainen maailmantilanne 
 

YH4  

 
Kansalaisen lakitieto  
Lakitiedon perusteet 

 peruskäsitteet ja oikeudellisen tiedon hankkiminen 

Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet 

 perheoikeus 

 työoikeus 

 kuluttajansuoja 

 velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys 

 asuminen 

 muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin 

 tekijänoikeudet 

 ympäristöoikeus 

Rikos- ja prosessioikeus 

 rikostutkinta ja syyteharkinta 

 oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot 

 rangaistukset 

 kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen 

 

YH5  

 
Yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin valmentava abikurssi 

  kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin 
valmistautuville 

 kurssien YH1 - YH4 keskeisten sisältöjen kertaus 

 annetaan ohjeita yo-kokeeseen valmistautumiseen 

 kurssilla kirjoitetaan harjoitusesseitä ja pidetään 
mahdollisesti koe 

 

Kurssin arviointi: suoritusmerkintä (S). 
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Kurssisisällöt - ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 
ÄI1  

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  
Kieli, kulttuuri ja identiteetti 

 kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identitee-
tin rakentamisessa 

 kielen rakenteiden ja muiden merkityksiä rakenta-
vien ilmaisutapojen analyysi, kielen metaforisuus 

 suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu 
ja muuttuminen, kirjakielen normit, kehittäminen ja 
ohjailu, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moni-
naisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys, 
kielten 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  
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  

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 ja konteksti  

 tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, 
arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä tekstin ilmes-
tymisajankohdan että nykyajan kontekstissa 

 tyylin vaikutus tekstiin ja kielenhuoltoa tyylin näkö-
kulmasta 

 suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä 
teoksia 

 kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä, esimer-
kiksi puheenvuoro, draama, essee 
 

Kurssin arviointi: arvosana 4 – 10. 

ÄI8  

Kirjoittamistaitojen syventäminen 

 kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen ja 
viimeistely palautteen perusteella sekä yhdessä kir-
joittaminen, tekstien jakaminen 

 tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja 
eheyden harjoittelua sekä kielenhuoltoa 

 kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta, 
kuten fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotois-
ten tekstien pohjalta 

 mediatekstien tuottamista ja analyysia 
 
Kurssin arviointi: arvosana 4 - 10. 
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OPPIKIRJAT 
 

Englanti 

2. vuositaso 
EA3: Insights 3 - Otava 
EA4: Insights 4 - Otava 

Matematiikka 

2. vuositaso 
MB3: TEKIJÄ Lyhyt matematiikka 3 - SanomaPro 
MB4: TEKIJÄ Lyhyt matematiikka 4 - SanomaPro 

Terveystieto 

2. vuositaso 
TE3: Terve 3 Terveyttä tutkimassa (uudistettu painos 2017), Sanoma Pro  
TE4: Opettajan materiaali 

Yhteiskuntaoppi 

2. vuositaso 
YH3: FORUM 3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (Otava). 
YH4: Jokaisen oikeustieto uusin-painos-(SanomaPro). 

Äidinkieli  

2. vuositaso 

ÄI3: Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) vuoden 2016 painos tai uudempi tai sama 
kirja sähköisenä 
Särmä, Tehtäviä 3, vuoden 2016 painos tai uudempi tai sähköisenä 
ÄI4: Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) vuoden 2016 painos tai uudempi tai sama 
kirja sähköisenä 
Särmä, Tehtäviä 4, vuoden 2016 painos tai uudempi tai sähköisenä 

 
Muut opiskeluvälineet: 
Oppikirjat digiversiona sallittuja, jolloin opiskelijalla on oltava aina oppitunneilla tarvittava tabletti/läppäri mukana. 
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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 nel-
jän/viiden pakollisen aineen lukiokurssit osana ammatillista 
perustutkintoaan, osallistua ylioppilaskirjoituksiin ja saada 
ylioppilastutkintotodistus. Lukio-opinnot hyväksytään am-
matilliseen perustutkintoon kuuluvaksi. Opintoja suoritetaan 
rinnakkain ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa. Kah-
den tutkinnon suorittaminen edellyttää pitkäjänteisyyttä ja 
tavoitteellista opintojen suunnittelua. 

 
 
Opiskelu lukiossa 

 
Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin. Lähiopetuspäivät ovat 
aina maanantaisin opintotarjottimen mukaan (sivut 4-8). 
Opintojakson opiskelun jälkeen pidetään opiskelluista aineis-
ta kurssikoe (sivu 9). Kokeen kesto on kolme tuntia (180 
minuuttia). Kokeessa on oltava paikalla vähintään 1 ½ tuntia. 

Jokaisen lukiossa opiskelevan henkilön on noudatettava 
järjestyssääntöjä, jotka löytyvät 
www.lyll.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 opintojaksojen arvosanoil-

la ja ylioppilaskokeiden arvosanoilla, voivat merkitä 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, kellojen ja muiden teknisten 
laitteiden hallussapito on kokeen aloitusajankoh-
dasta alkaen ehdottomasti kielletty. Määräys ei 
koske sallittuja laskimia. 

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

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

 Valvoja jakaa kaikki koepaperit koetilaisuudessa. 

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

 Sähköisessä kokeessa pitää olla mukana oma tie-
tokone, Abitti-tikku ja kuulokkeet. 

 Mahdolliset eväät tulee pakata läpinäkyviin pus-
seihin, juomapulloissa ei saa olla etikettejä. 

 Kokeessa on oltava paikalla vähintään 1½ tuntia. 

 Kokeesta myöhästyneitä ei oteta kokeeseen sen 
jälkeen, kun samassa kokeessa ollut opiskelija on 
poistunut koetilaisuudesta. 

 Huom! Koejärjestystä valvotaan mm. satunnaisin 
tarkastuksin. 

 Koejärjestyksen rikkomisesta seuraa koesuorituk-
sen mitätöinti ja opiskelijalle huomautus. Koejär-
jestyksen törkeästä rikkomisesta annetaan kirjalli-
nen varoitus.
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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   5  10 

2. opiskeluvuosi   15  20 

3. opiskeluvuosi   24  27 

 

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. 

 

 
Periodiarvioinnissa voi olla arvosanojen lisäksi seuraavia 
merkintöjä: 
 
S = hyväksytyn kurssin suoritusmerkintä 
tummennettu arvosana = päättyneen jakson arvosana 
O (osallistunut) = Opiskelija on ollut poissa kurssikokeesta 
hyväksyttävän syynvuoksi. Hyväksyttävä syy on ilmoitettava 
viimeistään kurssikokeen aamuna. 
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LUKIO-OPISKELU 
 
Kurssin uusintakoe 
(tapahtu sähköisesti) 
 

 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 voi osallistua milloin tahansa 
lukio-opintojen aikana, jos yrityskerta on käyttämättä. 

 Uusintakuulusteluun on aina ilmoittauduttava annetun 
aikataulun mukaisesti. 

 Ilmoittautuminen tehdään sähköisenä Wilmaan ja se on 
sitova. Uusintatilaisuudessa voi suorittaa enintään kaksi 
koetta.  

 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 ke 25.8.2021 13.15 – 16.15 ke 18.8.2021 

II ke 10.11.2021 13.15 – 16.15 ke 3.11.2021 

III ke 19.1.2022 13.15 – 16.15 ke 12.1.2022 

IV ke 9.3.2022 13.15 – 16.15 pe 4.3.2022 

V ke 20.4.2022 13.15 – 16.15 ke 13.4.2022 

V ke 4.5.2022 13.15 – 16.15 pe  29.4.2022 
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YLIOPPILASTUTKINTO 

(katso myös www.ylioppilastutkinto.fi ) 

 

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

 

Tutkinnon suorittaminen, kun opiskelija aloittaa tutkinnon ennen 1.1.2022 
 

Ylioppilastutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana (ks. kuitenkin kohta Hylätyn 
kokeen uusiminen). Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran tutkintoon, 
pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen. Tutkintoosi kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille 
pakollinen. Voit valita kolme muuta tutkintosi pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen 
kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaaliaineessa järjestettävä koe. Tutkintosi pakollisiin 
kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Voit lisäksi sisällyttää tutkintoosi yhden tai useamman 
ylimääräisen kokeen. Tutkintokieli on suomi. Sinun on suoritettava kaikki tutkintoosi sisältyvät kokeet samalla kielellä.  

Sinulle annetaan ylioppilastutkintotodistus, kun olet hyväksytysti suorittanut neljä pakollista koetta ja myös saanut 
lukion päättötodistuksen tai todistuksen ammatillisen tutkinnon suorittamisesta.  
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Tutkinnon suorittaminen, kun opiskelija aloittaa tutkinnon 1.1.2022 jälkeen 

Ylioppilastutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana (ks. kuitenkin kohta Hylätyn 
kokeen uusiminen). Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran tutkintoon, 
pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen. Tutkintoosi kuuluu vähintään viisi koetta, joista äidinkielen koe on kaikille 
pakollinen. Voit valita neljä muuta tutkintosi pakollista koetta kolmesta eri ryhmästä: toisen kotimaisen kielen koe 
(keskipitkä tai pitkä), vieras kieli (lyhyt tai pitkä), matematiikan koe (lyhyt tai pitkä) ja reaaliaineen koe. Tutkintosi pa-
kollisiin kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Voit lisäksi sisällyttää tutkintoosi yhden tai 
useamman ylimääräisen kokeen. Tutkintokieli on suomi. Sinun on suoritettava kaikki tutkintoosi sisältyvät kokeet 
samalla kielellä.  

Sinulle annetaan ylioppilastutkintotodistus, kun olet hyväksytysti suorittanut viisi pakollista koetta ja myös saanut 
lukion päättötodistuksen tai todistuksen ammatillisen tutkinnon suorittamisesta.  
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Syksyn tutkintoon ilmoittautuminen päättynyt 5.6. 

 

Kevään tutkintoon ilmoittautuminen viimeistään 1.12. 

 

Ilmoittautuminen  

Kevään tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään 1.12. ja syksyn tutkintoon viimeistään 5.6. Ilmoittautumishakemus 
(Wilma-lomake) jätetään lukion toimistoon kirjallisena. Sinun tai valtuuttamasi henkilön on allekirjoitettava hakemus. 
Tarkista, että kaikki tietosi on merkitty lomakkeeseen oikein. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessasi tekemiäsi 
valintoja, jotka koskevat aineyhdistelmää, kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä tai kokeen tasoa, et voi jälkikäteen 
muuttaa. Lautakunta voi hakemuksesta erityisen painavasta syystä hyväksyä muutoksen ilmoittautumiseen sisältyviin 
tietoihin, jos ilmoittautumisessa on todistettavasti tapahtunut virhe. Voit kirjallisesti peruuttaa rehtorin hyväksymän 
ilmoittautumisesi kevään tutkintoon viimeistään 1.12. ja syksyn tutkintoon viimeistään 5.6. Määräajan päätyttyä ta-
pahtuneen ilmoittautumisen lautakunta voi hyväksyä vain erityisen painavasta syystä. 
 

Tutkintomaksut  

Ilmoittautuessasi tutkintoon olet velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut, jotka koostuvat perus-
maksusta ja kustakin kokeesta perittävästä maksusta. Jos sinulla ei ole osallistumisoikeutta tai jos lautakunta on ha-
kemuksestasi mitätöinyt ilmoittautumisesi etkä ole osallistunut äidinkielen kokeen kumpaankaan kokeeseen, voit 
pyytää koekohtaisten tutkintomaksujen palauttamista. Pyyntö maksujen palauttamisesta on esitettävä lautakunnalle 
viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jonka aikana järjestetystä tutkinnosta on kyse. Ylioppilastutkintotodistuk-
sen antaminen edellyttää, että olet suorittanut tutkintomaksut.  
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Osallistumisoikeus

Ammatillisen tutkinnon suorittanut 

Henkilöllä on vähintään 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman tutkin-
non perusteella oikeus osallistua ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin ilman lisäopintoja (lukiolaki 
534/2017, 18 a §, laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017).  

Jos kokelas on suorittanut muun kuin yllämainitun vähintään kaksivuotisen perusopetuksen tai sitä aikaisemmalle 
oppimäärälle perustuvan ammatillisen tutkinnon tai opinnot, häneltä vaaditaan, että hän on opiskellut vähintään kaksi 
pakollista lukiokurssia niissä oppiaineissa, joiden kokeisiin hän haluaa osallistua. Jos oppiaineessa ei ole kahta pakollis-
ta lukiokurssia, edellytetään vähintään kahden lukiokurssin opiskelua kyseessä olevassa oppiaineessa.  

Lautakunta määrää hakemuksesta vaadittavat lisäopinnot sellaiselle henkilölle, joka osallistuu tutkintoon tai sen ko-
keisiin kaksivuotisten perusopetuksen oppimäärään perustuvien saman alan ammatillisten perusopintojen perusteel-
la.  

Oppisopimuskoulutuksen suorittaneen henkilön on pyydettävä lautakuntaa määräämään lisäopinnot, jotka ovat vä-
hintään samat kuin ne lisäopinnot, jotka vaaditaan kahden vuoden opintoja edellyttäneen ammatillisen tutkinnon 
suorittaneelta henkilöltä.  

Lisäopintojen määräämistä haetaan kirjallisesti lautakunnalta. Hakemukseen on liitettävä lukion rehtorin lausunto, 
josta tulee ilmetä ammatillisten opintojen laatu ja ajallinen kesto.  

Muualla kuin Suomessa suoritetun ammatillisen tutkinnon perusteella osallistumisoikeutta hakevan henkilön on han-
kittava Opetushallitukselta lausunto ulkomaisesta ammatillisesta tutkinnosta. Lausunto toimitetaan lukion rehtorille 
ilmoittautumisen yhteydessä. Lukion rehtori ratkaisee osallistumisoikeutta koskevan asian lain ylioppilastutkinnon 
järjestämisestä 4 §:n mukaisesti. Osallistumisoikeutta hakevalla henkilöllä on oikeus hakea oikaisua rehtorin päätök-
seen (L 672/2015, 15 §).  

Rehtorin tehtävänä on tutkia, täyttääkö kokelas kokeisiin osallistumiselle säädetyt edellytykset (L 672/2005, 4 §). 
Lukion rehtori voi evätä osallistumisen ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluvaan kokeeseen, jos kokelas ei täytä lukio-
lain 18 a §:ssä osallistumiselle säädettyjä edellytyksiä. Rehtorin tulee antaa osallistumisoikeuden epäämisestä perus-
teltu kirjallinen päätös. Lukion rehtorin päätökseen, jolla rehtori on evännyt osallistumisoikeuden ylioppilastutkintoon 
tai siihen kuuluvaan kokeeseen, saa kirjallisesti hakea oikaisua aluehallintovirastolta. Aluehallintoviraston päätökseen 
tässä momentissa tarkoitetussa asiassa haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään (L 672/2005, 15 §).  

Jos tutkintoon ilmoittautunut kokelas ei täytä säädettyjä osallistumisehtoja, rehtori on velvollinen ilmoittamaan asias-
ta lautakunnalle. Ilmoitus tehdään lautakunnan sähköisessä asioinnissa välittömästi viimeisen kirjallisen kokeen 
koepäivän jälkeen. Koe, johon kokelas on ilmoittautunut mutta johon hän ei ole saanut osallistumisoikeutta, poiste-
taan lautakunnassa kokelaan aineyhdistelmästä. Tätä ei katsota kokeen yrityskerraksi.  

Ammatillisen tutkinnon suorittaneen osallistumisajankohta 

Henkilö, joka suorittaa 180 osaamispisteen laajuista ammatillista perustutkintoa, voi osallistua ylioppilas-
tutkintoon opintojen ollessa vielä kesken. Häneltä edellytetään kuitenkin vähintään 90:ää osaamispistettä 
vastaavan osaamisen suorittamista ennen tutkintoon osallistumista (L 534/2017, 18 a §). 
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Tutkinnon hajauttaminen 

Uuden asetuksen mukaan ylioppilastutkinto voidaan suorittaa hajautettuna enintään kolmena peräkkäisenä tutkinto-
kertana. Tutkinnon 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. 

Pakolliset ja ylimääräiset kokeet 

Kokelaan tutkintoon kuuluu vähintään neljä/viisi koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee 
kolme/neljä muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi 
vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa 
yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. (L 766/2004, 18 §)  

Ylioppilastutkintoon voi kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa (L 672/2005, 6 §).  

Ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa niiden kurssien oppimäärien mu-
kaan, joista lukiolain 10 §:n 1 momentin (L 1044/2013) nojalla säädetään lukiokoulutuksen tuntijaon mukaisina pakol-
lisina kursseina ja syventävinä opintoina tarjottavina kursseina (A 915/2005, 1 §).  

Matematiikassa ja toisessa kotimaisessa kielessä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Vie-
raissa kielissä voidaan järjestää kahden eri tason mukaiset kokeet. (L 672/2005, 2 §) Kokelas saa lukio-opinnoistaan 
riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu. Vähintään yhden 
tutkinnon pakollisista kokeista tulee olla ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettu vaativampi koe tai toisen kotimaisen kielen kokeena suoritettu äidinkielen koe (L 672/2005, 6 §).  

Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti pakolliset kokeet. Tutkinto tulee 
suoritetuksi pakollisessa kokeessa annetun hylätyn arvosanan estämättä, jos arvosana ei Ylioppilas-
tutkintolautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan estä tutkintotodistuksen antamista eikä kokelas ole 
kirjallisesti kieltänyt hylätyn arvosanan merkitsemistä todistukseen. (L 672/2005, 6 §) 

Äidinkielen koe  

Äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaksiosainen. Kokelaan on osallistuttava sekä lukutaidon kokeeseen, että kirjoitus-
taidon kokeeseen. Molemmat kokeet otetaan huomioon lopullista arvosanaa määrättäessä, ja molemmista kokeista 
vaaditaan suoritus hyväksyttyyn arvosanaan.  

Lukutaidon kokeessa vastataan yhteensä kahteen tehtävään. Yksittäinen tehtävänanto voi olla yksi- tai kaksiosainen. 
Yksiosainen tehtävä edellyttää yhtenäisen pidemmän tekstin tuottamista ja kaksiosainen kahden lyhyemmän tekstin 
tuottamista. Vastausten suositeltavat pituudet ilmoitetaan tehtävänannon yhteydessä. Vastaustilassa on käytössä 
merkkimäärälaskuri, joka ilmoittaa käytetyt merkit. Vastaustilaa ei kuitenkaan ole rajattu tiettyyn merkkimäärään. 
Lukutaidon kokeessa vastaustekstiä ei otsikoida. 

Kirjoitustaidon kokeessa tehtävänä on tuottaa pohtiva, näkökulmia avaava tai kantaa ottava teksti aineistojen avulla. 
Kokelas valitsee 5-7 aiheesta yhden, täsmentää tai rajaa näkökulmansa ja kirjoittaa tekstin teemaan liittyviä aineistoja 
hyödyntäen. Kokelaan on käytettävä vähintään kahta aineistoa omassa tekstissään. Teksti otsikoidaan valitun näkö-
kulman mukaisesti. Tekstin sopiva pituus on noin 6 000 merkkiä ilman sanavälejä laskettuna. Tämä merkkimäärä ei 
kuitenkaan ole normi vaan suositus. Vastaustilassa on käytössä merkkimäärälaskuri, mutta vastaustilaa ei rajoiteta. 
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Suomi tai ruotsi toisena kielenä -koe  

Kokelas, jonka äidinkieli on jokin muu kieli kuin suomi, ruotsi tai saame ja hän on opiskellut mainitun oppimäärän 
mukaiset opinnot, voi korvata tutkinnossa pakollisen äidinkielen kokeen suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeella. Suo-
mi/ruotsi toisena kielenä -koe suoritetaan äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen toisena kirjoituspäivänä. 

Toisen kotimaisen kielen koe  

Toisen kotimaisen kielen koe on joko ruotsin tai suomen kielen koe. Kokeessa järjestetään vaativuudeltaan kahden eri 
tason mukaiset kokeet (L 672/2005, 2 §). Toinen kokeista perustuu pitkään ja toinen keskipitkään oppimäärään. Pit-
kään oppimäärään perustuvalla kokeella tarkoitetaan peruskoulun vuosiluokilta 1–6 alkavan kielen (A1 tai A2) oppi-
määrään perustuvaa koetta. Pitkään oppimäärään perustuva koe on ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 6 
§:ssä tarkoitettu vaativampi koe. Keskipitkään oppimäärään perustuvalla kokeella tarkoitetaan peruskoulun yläluokil-
ta, yleensä 7. luokalta, alkavan kielen (B1) oppimäärään perustuvaa koetta. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumat-
ta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän osallistuu.  

Vieraiden kielten koe 

Ylioppilastutkintolautakunta päättää, missä vieraissa kielissä kokeet järjestetään ja missä kielissä järjestetään kahden 
eri tason mukaiset kokeet (L 672/2005, 2 §).  

Vieraan kielen koe järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason, pitkän ja lyhyen oppimäärän, mukaisena englannin, 
saksan, ranskan, venäjän ja espanjan kielessä. Pitkään oppimäärään perustuvalla kokeella tarkoitetaan peruskoulun 
vuosiluokilta 1–6 alkavan kielen (A1 tai A2) oppimäärään perustuvaa koetta. Lyhyeen oppimäärään perustuvalla ko-
keella tarkoitetaan lukiossa alkavan kielen (B3) oppimäärään perustuvaa koetta. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riip-
pumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän osallistuu.  

Vieraan kielen lyhyessä oppimäärässä ei ole valtakunnallisesti määriteltyjä pakollisia kursseja. Koska lukion opetus-
suunnitelman perusteissa on kuitenkin määritelty lyhyen kielen päättövaiheen osaamisen taso, lähtökohtana kokeen 
laadinnassa ovat lukion B3-kielen kahdeksan kurssia.  

Vieraan kielen lyhyen oppimäärän koe järjestetään edellä mainittujen kielten lisäksi seuraavissa kielissä: inarinsaame, 
pohjoissaame, koltansaame, latina, italia ja portugali. Latinan kielessä järjestetään kaksi eritasoista koetta, lyhyen 
oppimäärän ja laajemman oppimäärän koe. Koska latinan kielen laajemman oppimäärän koe perustuu peruskoulun 
seitsemänneltä luokalta alkavaan oppimäärään, se ei ole A-kielen oppimäärän mukaisesti laadittu vaativampi koe. 
Myös latinan kielen laajemman oppimäärän koe järjestetään vieraan kielen lyhyen oppimäärän koepäivänä.  

Kokelas voi samalla tutkintokerralla osallistua vain yhteen vieraan kielen kokeeseen, joka perustuu pitkään 
oppimäärään. Lyhyeen oppimäärään perustuvia vieraan kielen kokeita voi suorittaa enintään kaksi yhden 
tutkintokerran aikana. 

Matematiikan koe  

Kokelas saa tutkinnossa suorittaa joko matematiikan pitkään tai lyhyeen oppimäärään perustuvan kokeen riippumatta 
siitä, minkä oppimäärän mukaan hän on matematiikkaa lukiossa opiskellut.  

Reaaliaineiden kokeet  

Reaaliaineissa järjestetään kokeet Ylioppilastutkintolautakunnan määräämällä tavalla uskonnossa, elä-
mänkatsomustiedossa, psykologiassa, filosofiassa, historiassa, yhteiskuntaopissa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa, 
maantieteessä ja terveystiedossa. Reaaliaineiden kokeissa tulee olla oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. (A 915/2005, 2§)  
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Hylätyn kokeen uusiminen 

Syksyn 2019 tutkinnosta lähtien hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa tutkinnon suorittamisen aikana (L 502/2019, 
16 §). Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu.  

Jos kokelas tulee hylätyksi jossakin pakollisessa kokeessa kolmannella tutkintokerralla, hän saa uusia hylätyn kokeensa 
kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Pisimmillään tutkinnon suorittaminen voi siten ulottua kuu-
teen tutkintokertaan. 

Hylättyä pakollista koetta uusiessasi voit halutessasi vaihtaa vaativamman tason kokeen lyhyempään oppimäärään 
perustuvaan kokeeseen. Tason vaihtaminen edellyttää kuitenkin, että tutkintosi pakollisiin kokeisiin sisältyy yksi pitkän 
oppimäärän koe. Jos määräaika kuluu umpeen tai et selviydy toisellakaan uusimiskerralla, sinun on suoritettava koko 
tutkinto uudelleen.  

Kun olet ilmoittautunut neljään pakolliseen kokeeseen ja tullut hylätyksi jossakin niistä, voit osallistua tutkintoon vain 
hylätyn tai hyväksytyn kokeen uusijana, kunnes olet suorittanut tutkinnon. Voit täydentää tutkintoa uusilla aineilla 
vasta kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon hyväksytysti.  

Jos ylimääräinen kokeesi hylätään, tästä ei tule merkintää todistukseen. Tällaisen kokeen voit uusia kaksi kertaa ilman 
aikarajaa. Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei koetta uusittaessa voi vaihtaa. Voit kuitenkin suoritettuasi ylioppilas-
tutkinnon hyväksytysti täydentää tutkintoa suorittamalla eri tason kokeen. 

Hyväksytyn kokeen uusiminen  

Syksyn 2019 tutkinnosta lähtien hyväksytyn kokeen saa uusia ilman rajoitusta (L 502/2019, 16 §). Tämä koskee kaikkia 
kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu.  

Kokelas, joka on suorittanut hyväksytysti vanhamuotoisen reaalikokeen, voi uusimisen sijaan täydentää tutkintoaan 
yhdellä tai useammalla reaaliaineen kokeella.  

Kokeen uusimisajankohdan voit valita itse. Jos olet ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista uusinut jonkin ko-
keen, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu parempi arvosana. Tutkintotodistuksen saamisen jälkeen uusitusta 
hyväksytystä kokeesta saat erillisen todistuksen. Myös kokeen, josta lautakunta on antanut arvosanan laudatur, saat 
halutessasi uusia. 

Kompensaatio  

Kompensaatio tarkoittaa sitä, että sinulla voi olla mahdollisuus valmistua ylioppilaaksi, vaikka et saa hyväksyttyä arvo-
sanaa jostakin pakollisesta kokeesta. Kompensaatiossa otetaan huomioon ylioppilastutkintotodistukseesi tulevien 
pakollisten ja ylimääräisten kokeiden arvosanat. Jos sinulla on vielä tutkintokertoja (max 3) käyttämättä, voit lisätä 
tutkintoon uusia aineita (-> kerätä kompensaatiopisteitä).  

Jos et saa jossakin pakollisessa kokeessa hyväksyttyä arvosanaa mutta tulet ylioppilaaksi kompensaation kautta, voit 
uusia hylätyn kokeen myöhemmin niin monta kertaa kuin haluat. Uusimisen ajankohdan voit valita itse. Äidinkielen 
kokeen hyväksytyn arvosanan edellytyksenä on, että sinulla on suoritus sekä lukutaidon että kirjoitustaidon kokeesta. 
Jos jompikumpi suoritus puuttuu, katsotaan kokonaissuoritus keskeytyneeksi, jolloin koko suorituksesi on hylätty. 
Keskeytyneen kokeen tapauksessa kompensaatio ei ole mahdollinen.  

Kompensoinnista voi myös kieltäytyä. Kieltäytymisestä on jätettävä kirjallinen, allekirjoituksella varmennettu ilmoitus 
rehtorille.  

  



 Kahden tutkinnon opinnot 

- 26 -  Lukuvuosi 2021-2022 

—·— LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO —·— 

 

Tutkinnon uudelleen aloittaminen  

Jos haluat tutkinnon suorittamisen ollessa vielä kesken aloittaa sen alusta, tähän on pyydettävä kirjallinen lupa lauta-
kunnalta. Lautakunta voi sallia menettelyn, jos tutkinnon uudelleen aloittamiseen on esitetty erityisen painava syy. 

Lääkärintodistukset, lukitodistukset, selvitykset vieraskielisyydestä ja muut puoltolauseet  

Lautakunta on antanut erilliset määräykset lääkärintodistusten, lukitodistusten, vieraskielisyyttä koskevien selvitysten 
ja muiden puoltolauseiden ottamisesta huomioon ylioppilastutkinnossa. Saat niistä tietoa lukiostasi tai lautakunnan 
verkkosivuilta www.ylioppilastutkinto.fi. Lausunnot ja hakemukset toimitetaan lautakunnalle sen edellyttämän aika-
taulun mukaisesti. Aikataulu käy selville lautakunnan antamista määräyksistä.  

Tarkistuspyynnöt ja oikaisuvaatimus 

Jos jokin lautakunnan ilmoittama koetulos vaikuttaa virheelliseltä, rehtori tai asianomaisen aineen opettaja voi esittää 
tarkistuspyynnön lautakunnalle joko puhelimitse tai kirjeitse. Ota tällöin yhteyttä opettajaasi tai rehtoriin asian selvit-
tämiseksi. 

Tulosten saavuttua kouluun kokelaan on mahdollista opettajan tai rehtorin välityksellä saada tietää suorituksensa 
arvostelua koskevat perusteet. Jos kokelas, alaikäisen kokelaan huoltaja tai opettaja esitetyistä perusteissa huolimatta 
on tyytymätön kokeen arvosteluun, hän voi vaatia lautakunnalta asiaan oikaisua. Hakemus on jätettävä lautakunnan 
verkkopalvelussa 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos 
henkilökohtaisesti tietoonsa. (Oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä, mitä koetta ja kokeen osaa pyyntö koskee, sekä 
kokelaan nimi, lukio, jossa hän on kokeen suorittanut, kokelaan osoite ja pankkiyhteys.)  

Opetusministeriö vahvistaa maksun, joka peritään oikaisuvaatimuksen suorittamisesta. Hakemuksen jättäessään haki-
jan tulee esittää rehtorille tosite maksun suorittamisesta lautakunnan tilille. Maksu palautetaan, jos arvosana tai pis-
temäärä muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta. 

Tulokset 

Lautakunta lähettää tutkintotulokset heti niiden valmistuttua kaikille lukioille yhtä aikaa. Tulokset tulevat näkyviin 
opiskelijan Wilmaan. Saat tuloksesi ja arvostellut koesuorituksesi nähtäväksi myös Oma Opintopolku –palvelussa 
heti tulosten valmistuttua. Kirjaudu palveluun osoitteessa http://opintopolku.fi/oma-opintopolku/ omilla pankkitun-
nuksilla tai mobiilivarmenteella. Samaan aikaan lautakunta julkaisee tutkintokerran pisterajat ja lopulliset hyvän vas-
tauksen piirteet kokeista verkkosivuillaan. 

Nimitietojen luovuttaminen  

Sekä lautakunnalla että lukiolla on oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi sen jälkeen, kun tietojen oikeellisuus 
on varmistettu. Jos et halua nimeäsi julkaistavaksi, sinun tulee esittää kirjallinen pyyntö asiasta hyvissä ajoin ennen 
tulosten valmistumista. Lautakunnan luovuttamassa julkaisulistassa mainitaan vain ne ylioppilaat, jotka ovat suoritta-
neet tutkintonsa loppuun kyseisen tutkintokerran aikana ja jotka myös saavat lukion päättötodistuksen. Jos sinulta 
puuttuu lukion kursseja tai jos olet suorittanut tutkinnon hyväksytysti jo joskus aiemmin mutta saat lukion päättöto-
distuksen vasta nyt, ei nimeäsi mainita listassa.  

Kaksoiskappaleet ja käännökset todistuksista  

Jos alkuperäinen ylioppilastutkintotodistuksesi tai todistuksesi hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta on kadonnut, 
voit tilata lautakunnasta kaksoiskappaleen. Voit tilata todistuksista myös ruotsin- tai englanninkielisen käännöksen. 
Kaksoiskappale ja käännös ovat maksullisia ja niiden toimitusaika on noin kaksi viikkoa.  
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WILMA 

Wilma on WWW-liittymä Primus-kouluhallintojärjestelmään.  

Opiskelija voi Wilmassa tehdä kurssivalintoja ja tulostaa esimerkiksi opintorekisteriotteen.  

Voidaksesi käyttää Wilmaa, tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan.  

Wilman avainkoodin saat päivälukion opintotoimistosta Siru Kantolalta tai Evelin Somerilta. 

Wilman kautta opiskelija saa tiedotuksia koulusta ja opiskelija ilmoittaa poissaolostaan 
suoraan opettajalle. 

 

 

 

 

 
 
 

 
  



 Kahden tutkinnon opinnot 

- 28 -  Lukuvuosi 2021-2022 

—·— LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO —·— 

LUKIOSANASTO 
 
kahden tutkinnon opinnot: 
Ammatillista perustutkintoa opiskellessa voi samanaikaisesti 
suorittaa myös ylioppilastutkinnon. Opiskelijalla on mahdol-
lisuus suorittaa ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavat nel-
jän/viiden pakollisen aineen lukiokurssit osana ammatillista 
perustutkintoaan, osallistua ylioppilaskirjoituksiin ja saada 
ylioppilastutkintotodistus. Lukio-opinnot hyväksytään am-
matilliseen perustutkintoon kuuluvaksi. Opintoja suoritetaan 
rinnakkain ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa. Kah-
den 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: 
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 80 minuuttia. 

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

periodi: 
Lukuvuosi on jaettu viiteen yhtä pitkään periodiin. 

periodiarviointi: 
Periodiarviointi annetaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana. 
Periodiarvioinnissa on merkinnät siihen asti suoritetuista 
kursseista. 

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. 

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

vahtimestari: 
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 viidessä 
aineessa. 

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

ylioppilastutkintotodistus: 
Ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittaneelle kokelaalle 
annetaan ylioppilastutkintotodistus. 
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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 

 Evelin Somer 044 045 6917 evelin.somer@lohja.fi 

 

2. vuositason opettajat 

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

matematiikka Julia Harju (juha) julia.harju@edu.lohja.fi 

terveystieto Anna Sauvola (ansa) anna.sauvola@edu.lohja.fi 

yhteiskuntaoppi Jaakko Juvonen (jaju)  jaakko.juvonen@edu.lohja.fi 

äidinkieli ja kirjallisuus Eeva Heinonen (eehe) eeva.heinonen@edu.lohja.fi 

   

 

   

Terveydenhoitaja Satu Sjöblom 044 374 3340 

Vahtimestari Jouni Ahlbäck 044 374 0001 

Keittiö  044 369 1471 
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Kanneljärven Opisto 
Karstuntie 537, 08450 LOHJA 

Susanna Miettunen 
Ammattilisen koulutuksen koulutusjohtaja 
susanna.miettunen@kannelopisto.fi 
044 357 8191 

Kisakallion Urheiluopisto 
Kisakalliontie 284, 08360 Lohja 

Samppo Hulkkonen 
opinto-ohjaaja 
samppo.hulkkonen@kisakallio.fi 
044 734 0024 

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

Tuula Hapulahti 
opinto-ohjaaja 
tuula.hapulahti@luksia.fi 
050 300 6384 

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

 
ILMOITETAAN MYÖHEMMIN 

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

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

 
   
  
    


