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YHTEYSTIEDOT 
 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaarina.fi, ellei toisin ilmoiteta 
Aikuislinjan apulaisrehtori Pasi Kytöniemi 050 314 5222, tavattavissa kouluaikoina ke klo 16–18 
Koulusihteeri 050 314 5238 
Opinto-ohjaaja Sami Leivo 050 314 0908, tavattavissa kouluaikoina ma klo 16–18  
 
Kanslia 9.8.2021 alkaen kouluaikoina ma/ke klo 8–15, ti/to klo 10–17.  
 
 
OPETTAJAT  
 
Äidinkieli ja suomi toisena kielenä: Emilia Arola 
Englanti: Tiina Niittymäki 
Ruotsi: Mirja Lehtonen 
Matematiikka, fysiikka ja kemia: Petri Hiukka, Sami Turunen 
Historia ja yhteiskuntaoppi: Esa-Pekka Tiitinen 
Tietotekniikka: Sami Turunen 
Maantieto, biologia ja terveystieto: Anniina Pajunen 
Psykologia, uskonto, filosofia ja elämänkatsomustieto: Marko Lindberg 
Erityisopettaja: Annika Pyykkö 

  
MITÄ ON LUOKATTOMUUS? 
 
Opiskelu etenee periodeissa ja opintojaksoittain. Vuosiluokkia ei ole, mutta päällekkäisyyksien 
välttämiseksi opintojaksot on koottu tarjottimeen opiskeltavaksi ensisijaisesti aloitusvuoden mukaan. 
Lukuvuosi on jaettu kuuteen yhtä pitkään periodiin. 
 
Opiskelija pystyy itsenäisesti ja joustavasti suunnittelemaan, toteuttamaan ja tarvittaessa 
muuttamaan omaa opinto-ohjelmaansa. Ohjausta opintojen suunnitteluun saat opinto-ohjaajalta. 
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KAARINAN LUKION AIKUISLINJAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET OPINTOJAKSOT 
 
UUSI OPETUSSUUNNITELMA (1.8.2021 TAI SEN JÄLKEEN ALOITTAVAT) 

Suomen kieli ja kirjallisuus ÄI   1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Suomi toisena kielenä alkeet S02   1 2 3 4 5 6      

Suomi toisena kielenä ja 
kirjallisuus 

S2   1 2 3 4 5 6 7 8 9   

A-englanti ENA 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

B1-ruotsi RUB1  0 1 2 3 4 5 6 7 8    

Matematiikka yhteinen MAY  0 1           

Matematiikka lyhyt MAB    2 3 4 5 6 7 8 9   

Matematiikka pitkä MAA    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Biologia BI   1* 2 3 4 5 6      

Maantiede GE   1* 2 3 4        

Fysiikka FY   1* 2 3 4 5 6 7     

Kemia KE   1* 2 3 4 5 6      

Uskonto UE   1 2 3 4 5 6 7     

Elämänkatsomustieto ET   1 2 3 4 5 6      

Filosofia FI   1 2 3 4        

Historia HI   1 2 3 4 5 6      

Yhteiskuntaoppi YH   1 2 3 4        

Psykologia PS   1 2 3 4 5 6      

Temaattiset opinnot TO   1           

Terveystieto TE   1 2 3         

Tietotekniikka AT   1           
 

Koko lukiota suorittavien pakolliset opintojaksot on lihavoitu, koko oppimäärä 88 opintopistettä. 
 
Nollalla merkityt kertaavat peruskoulun oppimäärää. Tummennetut opintojaksot valmentavat 
ylioppilaskokeisiin. 
Luonnontieteiden opintoja* (FY, KE, BI, GE) tulee suorittaa kolmessa oppiaineessa pakollisia 
opintoja kahden ja yhdessä neljän opintopisteen verran. 
 

 

 Äidinkieleltään vieraskielinen opiskelija voi valita suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -
oppimäärän suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän sijaan. 

 Lukion oppimäärän suorittavien on opiskeltava vähintään yhdestä kielestä laaja A-oppimäärä. 

 Valinnaiset opintojaksot ovat hyvin suositeltavia, koska ne helpottavat yo-kirjoituksista 
selviytymisessä ja antavat myös käytännön valmiuksia. 

 Lukuvuosittain tarjottavat opintojaksot selviävät erillisestä tarjottimesta. Niiden sisällöt 
kerrotaan selosteessa.  

 

IKÄ 
 
Lukion oppimäärän suorittaminen on tarkoitettu pääasiassa 18-vuotta täyttäneille. Alle 18-vuotiaita 
voidaan erityisestä syystä ottaa suorittamaan koko lukion oppimäärää. Aineopiskelulle ei ole 
alaikärajaa. 
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ILMOITTAUTUMINEN AIKUISLINJALLE 
 
Opetukseen voi ilmoittautua kunkin periodin alkuun mennessä. Periodit alkavat lukuvuonna 2021–
2022: 31. elokuuta; 18. lokakuuta; 24. marraskuuta; 19. tammikuuta; 8 maaliskuuta ja 19. huhtikuuta. 
Koko opetuksen pystyy parhaiten hyödyntämään, kun ilmoittautuu 31.8. tai 19.1. mennessä.  
 
Uudet lukio-opiskelijat ilmoittautuvat kansliaan aukioloaikoina tai sähköisesti.  

 Toimita kansliaan aiemmat koulutodistukset, toisesta lukiosta siirtyvät erotodistus edellisestä 
oppilaitoksesta. 

 Alle 18-vuotiaiden erityinen syy tulla opiskelemaan aikuislukioon selvitetään kansliassa 
haettaessa. 

 
Opetus alkaa tiistaina 31.8.2021 lukujärjestyksen mukaisesti. Valinnat tehdään joko opinto-ohjaajan 
vastaanotolla (varaa aika), kansliassa ilmoittauduttaessa tai Wilmassa.  
 

OPETUKSEN MAKSULLISUUS 
 
Kaarinan lukion aikuislinjan opetussuunnitelman mukainen opetus on yo-tutkintoon opiskeleville 
maksutonta 4 ensimmäistä vuotta, mikäli opiskelijalta puuttuu lukion päättötodistus ja aikuislinja on 
opiskelijan pääkoulu. Neljän vuoden opiskelun jälkeen opiskelija siirtyy aineopiskelijaksi. 
 
Aineopiskelijoilta, joiden pääkoulu ei ole jokin kaarinalainen oppilaitos, peritään  

 50 € aineopiskelumaksu, joka oikeuttaa opiskelemaan kaikkia opintojaksoja lukuvuoden ajan. 

 90 € opintojaksolta, jos aineopiskelija suorittaa sen itsenäisesti. 
 
Ammattiopisto Livian opiskelijoiden opintojaksomaksut maksaa oppilaitos. 
Etäopetuksen maksut selviävät erikseen ao. ohjelmasta (www.lse.fi). 
Mikäli aineopiskelijan kriteerit täyttävä opiskelija osallistuu vain ylioppilaskokeisiin, häneltä peritään 
aineopiskelumaksu 50 €/tutkintokerta. 
Ylioppilastutkintolautakunta perii kirjoituskerralta 14 € ja lisäksi jokaisesta ylioppilaskokeesta 28 €. 
 

OPISKELUAIKA 
 
Lukion oppimäärän suorittamiseen on käytettävissä varsinaisena lukiolaisena 4 vuotta, mutta opinnot 
on mahdollista suorittaa noin 2½–3 vuodessa. Jos opinnot ovat 4 vuoden jälkeen kesken, opiskelija 
siirtyy aineopiskelijaksi. Jos opiskeluihin tulee 4 vuoden aikana katkoja, ne kannattaa ilmoittaa 
kansliaan, jolloin niitä ei lasketa opiskeluaikaan. Aineopiskelulle ei ole aikarajaa. 
 
Ylioppilaaksi on mahdollista kirjoittaa kahdessa lukuvuodessa, jos aiemmat opinnot korvaavat lukio-
opintoja tai jos kirjoittajalla on vähintään 2-vuotinen ammatillinen tutkinto.  
 

ARVIOINTI  
 
Kaikki pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot arvostellaan numeroin 4–10 lukuun ottamatta 
teemaopintojen opintojaksoa, josta annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Muista 

https://kaarina.inschool.fi/browsecourses
file://///ad/dfs$/users/Kytonpa/lukuvuosi_19_20/www.lse.fi
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valinnaisista opintojaksoista voidaan antaa arvosanaksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla 
numeroarvosana tai suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). 
 
Pakollisten oppiaineiden oppimäärät ja valinnaiset vieraat kielet arvioidaan todistukseen numeroin. 
Suoritusmerkinnän (S) opiskelija voi pyytää   

 liikunnasta 

 jos opiskelija on suorittanut oppiaineesta vain yhden opintojakson 

 valinnaisesta vieraasta kielestä, jos opiskelija on suorittanut siitä vain 1-2 opintojaksoa. 
 
Todistukseen tuleva oppiaineen arviointi suoritusmerkinnällä tulee ilmoittaa kansliaan viimeistään 
viikkoa ennen todistuksen luovutusta. 
 
Oppiaineen oppimäärän arvosana määritellään aineen pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten 
opintojaksojen arvosanojen aritmeettisena keskiarvona pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.  
 
Saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi opiskelijan on suoritettava pääosa 
oppiaineen opinnoista hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa 
valinnaisissa opinnoissa enintään seuraavasti: 

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja 
valinnaisia opintoja, 

joista voi olla hylättyjä opintoja 
enintään 

2–5 opintopistettä 0 opintopistettä 

6–11 opintopistettä 2 opintopistettä 

12–17 opintopistettä 4 opintopistettä 

18 opintopistettä tai enemmän 6 opintopistettä 

 

Opintojakson arvosana perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, edistymisen jatkuvaan 
havainnointiin ja muihin näyttöihin. Diagnosoiduista vammoista ja niihin rinnastettavista, arviointiin 
vaikuttavista vaikeuksista tulee tarvittaessa tuoda todistus, jolloin ne voidaan huomioida esimerkiksi 
koejärjestelyissä.   

Arvioinnissa esiintyvät merkinnät: 

 numeroarvosana 4…10 
 - arvosanan 4 tapauksessa katso kohta KOKEET 

 suoritusmerkintä S = suoritettu opintojakso 

 kirjain H = hylätty opintojakso 

 - opintojaksoa ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen. 
 - ei kartuta opintojaksokertymää 
 

 kirjain T = täydennettävä opintojakso 
 - opiskelija suorittaa kokeen myöhemmin tai opintojakson suoritus on jäänyt vaillinaiseksi 
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 - suorituksen aikataulusta sovitaan opettajan kanssa 
- vaadittavat täydennykset on suoritettava lukuvuoden aikana tai muuten opintojakso on 
opiskeltava uudelleen, poikkeuksena kevään viimeinen periodi, jonka täydennykset on 
suoritettava syksyn ensimmäisen periodin aikana 

 - ei kartuta kertymää 
 

 kirjain K = keskeytetty opintojakso 
 - opiskelija on jättänyt opintojakson kesken 
 - opiskelija on poistettu opintojaksolta 
 - näytöt eivät riitä arviointiin 
 - opintojaksoa ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen. 

 - ei kartuta opintojaksokertymää 
 
Opintojaksokertymään ei lasketa keskeytettyä (K), hylättyä (H) tai täydennettävää (T) 
opintojaksoa. Arvosanalla neljä (4) suoritettua koulukohtaista valinnaista opintojaksoa ei lasketa 
opintojaksokertymään. 

OPINTOJAKSOJEN SUORITUSJÄRJESTYS 
 
Kielten ja matematiikan pakolliset ja valtakunnallisesti valinnaiset opintojaksot suoritetaan yleensä 
numerojärjestyksessä, reaaliaineet useimmiten opiskelijan haluamassa järjestyksessä siten kuin 
opintojaksoselosteessa on sanottu. Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot suoritetaan yleensä 
opintojaksotarjottimen mukaisessa järjestyksessä. Kyseisen aineen opettajalta saat tarkempia ohjeita. 
 

ILMOITTAUTUMINEN OPINTOJAKSOILLE 
 
Jokaiselle opintojaksolle on ilmoittauduttava ennakkoon: lukuvuoden alussa kaikille yhtä aikaa tai 
yksitellen viimeistään sen periodin alkuun mennessä, jolloin opintojakso alkaa.  
 

OSALLISTUMISVELVOLLISUUS JA ETÄOPISKELU 
 
Jos opiskelija keskeyttää opintojakson liiallisten poissaolojen takia opintojaksosta tulee K-merkintä 
eikä sitä lasketa mukaan opintojaksokertymään. Useimmat opintojaksot on mahdollista suorittaa 
itsenäisesti myös opetukseen osallistumatta, kunhan opiskelija sopii tehtävistä opettajan kanssa 
opintojakson alussa. 
 
Etäopiskelusta sovitaan aineen opettajan kanssa ensimmäisellä tunnilla tai muulla koulun kanssa 
sovitulla tavalla. Länsi-Suomen aikuislukioiden verkoston etäopiskelusta saat lisätietoa renkaan 
verkkosivuilta www.lse.fi 
 
Etäopiskelussa kannattaa hyödyntää myös valtakunnallista etäopetustarjontaa ja muidenkin 
oppilaitosten mahdollisia verkko-opintoja. Muissa lukioissa ja aikuislukioissa suoritetut verkko-opinnot 
hyväksytään oppimäärään, kunhan opiskelija toimittaa niistä kansliaan todistuksen. Muiden 
etäopintojen hyväksymisistä sovitaan etukäteen. Hyväksiluvusta päättää viime kädessä rehtori. 
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KOKEET  
 
Opintojakson koe on koeviikolla klo 17–20 siinä luokassa, jossa opetus on annettu, ellei toisin 
ilmoiteta.  
Kokeista saa poistua aikaisintaan klo 18:00. Tämän jälkeen myöhästyneitä ei oteta kokeeseen. 
Opintojakson aikana voidaan pitää välikokeita, ja lopussa on loppukoe. Pelkällä koesuorituksella 
opintojaksoa ei voi suorittaa osallistumatta lähi- tai etäopiskeluun. 
 
Hyväksyttyä ja hylättyä opintojaksoa voi yrittää korottaa kerran osallistumatta opetukseen kahden 
seuraavan uusintakoepäivän aikana. Lopulliseksi opintojakson arvosanaksi tulee kyseisistä 
suorituksista parempi. Poikkeavista järjestelyistä päättää aineen opettaja. Uusintakokeiden tulokset 
näkyvät Wilmassa, ja ne julkaistaan viimeistään viikon kuluessa kokeesta. 
 
Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti Wilmassa viimeistään uusintakoepäivää edeltävänä 
arkitiistaina. Kuulustelu alkaa klo 16:30 luokassa ÄI17, ellei muuta ilmoiteta, ja kokeesta voi poistua 
aikaisintaan kello 17:30, jonka jälkeen ei enää oteta uusia opiskelijoita tilaisuuteen. Jos 
uusintakuulustelussa suorittaa yhden kokeen, koeaika päättyy klo 19:30. Jos opiskelija suorittaa 
kuulustelussa kaksi koetta, mikä on maksimi, koe päättyy klo 20:30. 
 
Kokeiden palautustilaisuudet alkavat klo 16. Katso ajankohdat opintojaksotarjottimesta tarkemmin. 
 

PÄÄTTÖTODISTUS 
 
Lukion päättötodistus annetaan, kun kaikki lukion pakolliset ja tarpeellinen määrä valinnaisia 
opintojaksoja, yhteensä vähintään 88 opintopistettä, on suoritettu ohjeiden mukaisesti. 
Päättötodistuksen saamiseen vaadittavat opintojaksot on oltava suoritettuna 
ylioppilastutkintolautakunnan määräyksen mukaisesti keväällä 5.5. ja syksyllä 4.11. 
Ylioppilastodistuksen saaminen edellyttää joko lukion päättötodistusta tai ammatillista tutkintoa ja 
mahdollisia lisäopintoja. Myös ammatillisen tutkinnon suorittamiseen pätee samat ajat. 
 
EROTODISTUS 
Erotodistuksen saa pyynnöstä, jos opinnot keskeytyvät. Jos opiskelija, jonka pääkoulu on Kaarinan 
lukion aikuislinja, jatkaa opintojaan pääkoulunaan toinen oppilaitos, hänen on pyydettävä erotodistus 
ennen ilmoittautumistaan sinne. Sama pätee opiskelijan siirtyessä toisesta pääkoulusta Kaarinan 
lukion aikuislinjalle. Aineopiskelijana voi olla pääkoulun lisäksi yhdessä tai useammassa koulussa. 
 

OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN JA OPISKELIJAN POISTAMINEN KIRJOISTA 
 
Opinnot voi keskeyttää ilmoittamalla siitä kansliaan ja jatkaa niitä minkä periodin alussa tahansa. Ellei 
opiskelijalla ole yhtään suoritusta lukuvuonna eikä hän esitä hyväksyttävää syytä poissaololle, hänet 
poistetaan läsnä olevien opiskelijoiden joukosta. 
 

OPPITUNTIEN ALKAMISAJAT PÄIVITTÄIN JA LUOKAT 
 
Iltaopetus järjestetään maanantaista torstaihin klo 16:30–18:10 ja klo 18:30–20:10. Eri oppiaineiden 
tarkemmat alkamisajankohdat ja luokan numero selviävät opintojaksotarjottimesta.  
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TUKIOPETUS JA ERITYISOPETUS 
   
Tukiopetusta on mahdollista saada ensisijaisesti äidinkielessä, pakollisissa kielissä ja matematiikassa.  
Kysy tarkemmin opettajalta. 
 
Erityisopettaja tiedottaa opiskelijoita erityisopetuksesta ja opiskelun tuesta. Opinto-ohjaaja ja  
aineenopettajat ohjaavat opiskelijan tarvittaessa erityisopettajalle. Erityisopettaja ohjaa opiskelijaa  
mahdollisten jatkoselvitysten ja lausuntojen hakemisessa esimerkiksi ylioppilastutkintoon liittyviä  
erityisjärjestelyhakemuksia varten. 
 

VALINTOJEN MUUTTAMINEN 
 
Valintojen muuttaminen tehdään Wilmassa. Ennen muutosten tekoa, opintojakson tai opiskelun 
keskeyttämistä on suotavaa neuvotella opinto-ohjaajan kanssa. 
 

AIKAISEMMAT OPINNOT 
 
Lukio-opintoja vastaavilla ammatillisten oppilaitosten tai toisessa lukiossa suoritetuilla opinnoilla 
voi korvata lukio-opintoja, jolloin esimerkiksi päättötodistuksen saaminen nopeutuu. 

Henkilöllä on vähintään 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä 
vastaavan aiemman tutkinnon perusteella oikeus osallistua ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin 
kokeisiin ilman lisäopintoja. 

Henkilö, joka suorittaa 180 osaamispisteen laajuista ammatillista perustutkintoa, voi osallistua 
ylioppilastutkintoon opintojen ollessa vielä kesken. Häneltä edellytetään kuitenkin vähintään 90:ää 
osaamispistettä vastaavan osaamisen suorittamista ennen tutkintoon osallistumista. 

Jos kokelas on suorittanut muun kuin yllä mainitun vähintään kaksivuotisen perusopetuksen tai 
sitä aikaisemmalle oppimäärälle perustuvan ammatillisen tutkinnon tai opinnot, häneltä 
vaaditaan, että hän on opiskellut vähintään neljä opintopistettä niissä oppiaineissa, joiden 
kokeisiin hän haluaa osallistua. Jos oppiaineessa ei ole pakollisia opintoja, edellytetään vähintään 
neljän opintopisteen arvoista opiskelua kyseessä olevassa oppiaineessa. 

Muualla kuin Suomessa suoritetun ammatillisen tutkinnon perusteella osallistumisoikeutta 
hakevan henkilön on hankittava Opetushallitukselta lausunto ulkomaisesta ammatillisesta 
tutkinnosta. Lausunto toimitetaan lukion rehtorille ilmoittautumisen yhteydessä. Lukion rehtori 
ratkaisee osallistumisoikeutta koskevan asian ylioppilastutkintolain mukaisesti. 

Opiskelija jolla on lukion päättötodistus, mutta ei ylioppilastodistusta, voi täydentää opintojaan 
haluamallaan tavalla ja osallistua sitten ylioppilaskirjoituksiin. 

YLIOPPILASTUTKINTO 
 
Ylioppilaskokeisiin saa lukio-opintojen pohjalta osallistua niissä aineissa, joissa opiskelijalla on 
kirjallisiin kokeisiin mennessä aineen pakolliset opintojaksot ohjeen mukaisesti hyväksytysti suoritettu 
(ei koske ammatillisen tutkinnon suorittaneita). Jos aineessa ei ole pakollisia opintojaksoja, on oltava 
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vähintään neljän opintopisteen opinnot hyväksytysti suoritettuna, B3-kielessä kuuden opintopisteen 
opinnot.  
 
Syksyn 2021 yo-kokeisiin ilmoittaudutaan ylioppilastutkintolautakunnan määräyksen mukaisesti 
5.6.2021 mennessä, kevään 2022 yo-kokeisiin ilmoittaudutaan 1.12.2021 mennessä ja syksyn 2022 yo-
kokeisiin 5.6.2022 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova ja katsotaan suorituskerraksi ilman erityisen 
painavia syitä, jotka ylioppilastutkintolautakunta ratkaisee, vaikka kokeeseen ei osallistuisikaan.  Näin 
hylättyä koetta ei voi kompensoida muilla yo-kokeilla.  
 
Hylättyä koeainetta ei voi vaihtaa toiseen, jos tutkinnon suorittaminen on kesken. Kokeen tason voi 
uusintaan ilmoittauduttaessa kuitenkin vaihtaa alemman tason kokeeseen, jos tutkintoon sisältyy joka 
tapauksessa vähintään yksi laaja koe. Oppilaitoksen ulkopuolisista opintosuorituksista on 
ilmoittauduttaessa oltava todistukset mukana.  
 
Syksyllä 2021 kokeet ovat 13.9.–27.9.2021. Keväällä 2022 kokeet ovat 15.–30.3.2022. Kokeet ovat klo 
9–15. 
 
Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen kertaan tai suorittaa yhdellä kertaa. 
Äidinkieli (tai suomi toisena kielenä -koe) on pakollinen. Toisesta kotimaisesta, vieraasta kielestä, 
matematiikasta tai vähintään yhdestä reaaliaineen kokeesta kokelaan on valittava pakollisiksi kolme 
koetta, joista vähintään yhdessä kielessä tai matematiikassa on suoritettava laaja koe. Lisäksi yo-
kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.  
 
Keväällä 2022 tai sen jälkeen tutkintonsa suorittamisen aloittavilla kokelailla tutkinnon rakenne tulee 
muuttumaan. Tällöin ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan on suoritettava viisi koetta, joihin 
sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään 
kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa 
kielessä ja reaaliaineessa järjestettävä koe. 
 
Tutkinnon suorittamisen aikana kokelaalla on oikeus uusia hylättyä koe kolme kertaa. Tutkinnon 
suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen rajoituksetta. Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta. 
Tutkinnon suorittanut voi myöhemmin suorittaa lisää yo-kokeita täydentäen tutkintoaan. Tarkempia 
ohjeita saa YTL:n sivulta www.ylioppilastutkinto.fi, rehtorilta, opinto-ohjaajalta ja opettajilta. 
 
Ylioppilaskokeen arvosanat 
 
laudatur     L 7 pistettä 
eximia cum laude approbatur   E 6     " 
magna cum laude approbatur   M 5     " 
cum laude approbatur    C 4    " 
lubenter approbatur    B 3     " 
approbatur     A    2    " 
improbatur     I 0 " 
 
Pisteet kompensoivat hylätyn pakollisen kokeen arvosanan seuraavasti: 12 p. i+, 14 p. i, 16 p. i-, 18 p. 
i=. Kokelas saa kompensaatiopisteitä samanarvoisesti sekä pakollisista että ylimääräisistä kokeista. 
Kompensoinnin voi halutessaan kieltää hyvissä ajoin ennen lakkiaisia, jolloin välttyy hylätyn arvosanan 
jäämiseltä ylioppilastodistukseen.  
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Reaalikoe yhdessä aineessa riittää reaalikokeen suoritukseksi. Koepäiviä on samalla kirjoituskerralla 
tarjolla kaksi:  
  
 BI, FY, FI, HI, PS ja  ET, KE, GE, UE, UO, YH, TE 
  
Yhtenä reaalikoepäivänä voi suorittaa vain yhden kokeen. Samana syksynä tai keväänä voi siis 
suorittaa kaksi reaalikoetta. 

 Kokeeseen tulee myös joitakin oppiainerajat ylittäviä kysymyksiä. 

 Koetta voi täydentää kahtena seuraavana koekertana eli kirjoittaa yhteensä kuusi 
reaalikoetta. 
 

Äidinkielessä sekä lukutaidon koe (6 t) että kirjoitustaidon koe (6 t) ovat pakollisia. 
 
Kaikki ylioppilaskirjoitusten kokeet tehdään digitaalisesti eli tietokoneella. Henkilökohtaisen 
tietokoneen hankkiminen ja sen käyttäminen opiskelussa ovat edellytys ylioppilaskokeissa 
menestymiselle. Opiskelijoiden tulee käyttää omaa tietokonettaan ylioppilaskirjoituksissa. Tämän 
vuoksi tietokonetta hankkiessa tulee huomioida sen soveltuvuus ylioppilaskoekäyttöön.  
 
Seuraa ylioppilastutkintolautakunnan sivuja www.ylioppilastutkinto.fi, jossa on ajankohtaiset tiedot 
asiasta. 
  

KÄYTÄNNÖN NEUVOJA YO-KIRJOITUKSIIN TÄHTÄÄVILLE  
 

 Käy opinto-ohjaajan vastaanotolla. 

 Aloita opinnot aikuislinjalla eniten aikaa vievistä aineista (A-kieli, pitkä matematiikka), jos 
joudut karsimaan ohjelmaasi. 

 Valinnaiset opintojaksot parantavat menestymismahdollisuuksiasi. 

 Ilmoittaudu ajoissa. Ilmoittautuminen on sitovaa.  

 Tule kaikkiin yo-infotilaisuuksiin ja käy oppiaineiden kirjoituksiin valmentavat opintojaksot. 

 Jatko-opintomahdollisuudet saattavat parantua, jos kirjoitat yo-kokeita enemmän kuin vain 
pakolliset. 

 
Jos pääset ylioppilaaksi lukion oppimäärän pohjalta, varmistu, että: 

 vähintään pakolliset opintojaksot ovat kirjoitettavasta aineesta suoritettuina ennen kirjoituksia 
(ylioppilaskoe tulee pakollisten ja valtakunnallisesti valinnaisten opintojaksojen tiedoista) 

 opintojaksomäärä riittää (vähintään 88 opintopistettä suoritettuna 
ylioppilastutkintolautakunnan määräyksen mukaisesti 5.5. keväällä tai 4.11. syksyllä 
valmistuvilla). 

 

AINEOPISKELU 
   
Aineopiskelijoita ovat kaikki lukion päättötodistuksen saaneet ja sellaiset lukiota suorittamattomat 
aikuislinjan opiskelijat, jotka eivät tähtää päättötutkintoon aikuislinjalla ja opiskelevat vain yksittäisiä 
aineita. Tällaisia opiskelijoita ovat esimerkiksi samaan aikaan muissa kouluissa opiskelevat, muun 
muassa päivälukiolaiset ja kaksoistutkintoa suorittavat.   
 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/
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Aineopiskelijana voit kerrata koko lukion biologian, fysiikan ja kemian yhdessä BIFYKE-paketissa. 
BIFYKE-paketti sopii esimerkiksi lääketieteen, terveydenhoitoalan ja ao. aineiden yliopisto-opintoihin 
tähtääville. Aikuislukiossa voi myös jatkaa muun muassa kansalaisopiston kielten opiskelua yo-
kirjoitustasolle saakka. Aineopiskelijoiden kohdalla joustetaan opintojaksojen suoritusjärjestyksistä ja 
etenemisesteistä. Opiskella voi myös ilman alaikärajaa, mikäli riittävät pohjatiedot ovat olemassa. 
Esimerkiksi peruskoululainen voi 9. luokan alussa aloittaa lyhyen kielen opinnot aikuislukiossa ja 
kirjoittaa ne myöhemmin hajautetusti ennen muita yo-kokeitaan, mikäli jatkaa lukiossa. 
 
Katso etäopiskelumahdollisuuksista myös muissa aikuislukioissa www.aikuislukiot.fi ja Länsi-Suomen 
aikuislukioiden verkoston sivuilla. 
 

LUKION PÄÄTTÖARVOSANOJEN KOROTUS 
 
1. ennen päättötodistuksen saamista 
 
Opiskelija uusii huonosti menneitä opintojaksoja joko käymällä ne uudelleen tai osallistumalla 
uusintakuulusteluun opiskelun kuluessa. Opiskelijalle voidaan perustellusta syystä järjestää myös koko 
oppiaineen kattava koe. Tästä menettelystä sovitaan erikseen opettajan kanssa. 
 
2. päättötodistuksen saamisen jälkeen 
 
Vaihtoehto 1: Opiskelija osallistuu oppiaineen oppimäärän kuulusteluun. Kuulustelu voi jakaantua 
oppiaineen oppimäärän laajuudesta ja luonteesta riippuen 1-3 osakuulusteluun. 
Vaihtoehto 2: Opiskelija käy uudelleen riittävän määrän opintojaksoja tarpeeksi hyvällä menestyksellä.  
Korotustavasta ja mahdollisista tarkennuksista sovitaan aineen opettajan kanssa kokeisiin tai 
opintojaksoille ilmoittauduttaessa.      
 
Lukion oppiaineen oppimäärän suorittamisesta annetaan todistus, johon suoritukset arvioidaan 
asteikolla 4 – 10 opetussuunnitelman mukaisesti. 
 
OPINTO-OHJAUS 
 
Jokaisen lukion suorittavan suositellaan käyvän ainakin lukuvuoden alkaessa opinto-ohjaajan luona 
keskustelemassa opiskelusuunnitelmastaan. Lisäksi pidetään infoja uusille opiskelijoille sekä 
ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Katso ajankohdat opintojaksotarjottimesta. 
 

OPPIKIRJAT 
 
Kirjat selviävät erillisestä luettelosta, joka löytyy koulun kotisivulta.  
 

WILMA-OHJELMA 
 
Wilma on oppilaitoksen hallinto-ohjelman helppokäyttöinen www-liittymä, jonka avulla voi seurata 
suorituksiaan, tehdä opintojaksovalintoja ja välittää tietoja opiskelijoiden ja lukion henkilökunnan 
välillä. Tunnukset saa koulusihteeriltä ilmoittautumisen jälkeen. 
 

http://www.aikuislukiot.fi/


 

13 

OPISKELUVÄLINEISTÄ 
 
Henkilökohtaisen tietokoneen hankkiminen ja sen käyttäminen opiskelussa ovat edellytys 
ylioppilaskokeissa menestymiselle. Opiskelijoiden tulee käyttää omaa tietokonettaan 
ylioppilaskirjoituksissa. Tämän vuoksi tietokonetta hankkiessa tulee huomioida sen soveltuvuus 
ylioppilaskoekäyttöön. Tietoteknistymisen vuoksi on erityisen tärkeää, että opiskelijat osallistuvat 
opintojaksotarjottimessa mainittuun tietotekniikan opetukseen. 
 

LUKIOPETUS, LUKI- YM. LÄÄKÄRINTODISTUKSET 
 
Erityisopettaja ohjaa opiskelijaa mahdollisten jatkoselvitysten ja lausuntojen hakemisessa esimerkiksi 
ylioppilastutkintoon liittyviä erityisjärjestelyhakemuksia varten. Lukihäiriö huomioidaan yo-
kirjoituksissa ja lukio-opiskelussa. Myös muut oppimista ja koesuorituksia haittaavat vammat 
huomioidaan, mikäli niistä esitetään tarvittaessa ao. lääkärin todistus.  
 

OPISKELIJAKUNTA 
  
Aikuislinjan opiskelijat muodostavat oppilaitoksen opiskelijakunnan, joka valitsee itselleen hallituksen. 
Hallitus edustaa opiskelijakuntaa ja sen mielipidettä esimerkiksi opettajakunnan suuntaan ja ulospäin.  
Lisäksi opiskelijakunta pitää yllä yleistä opiskelumotivaatiota ja se voi järjestää retkiä ym. tapahtumia. 
Ilmoitustaululta löydät lisäinfoa. 
 
AUTOJEN PYSÄKÖINTI KOULUN PIHASSA JA TUPAKOINTI 
 

Koulun pysäköintipaikka on tarkoitettu kaikille autoileville opiskelijoille – piha-alue henkilökunnalle. 
Tupakointi on lain nojalla kielletty sekä koulun sisä- että ulkoalueella. Keittiön huolto-oven eteen ei 
päiväaikaan saa pysäköidä autoja. 
 

OPINTOTUKI JA OPISKELIJA-ALENNUKSET 

 
Opiskelu aikuislinjalla katsotaan sivutoimiseksi, eikä se oikeuta kokopäiväopiskelijoille 
tarkoitettuun opintotukeen, paitsi, jos opiskelija suorittaa ammatillista perustutkintoa samaan 
aikaan.  

 

TERVEYDENHUOLTO 

Opiskeluterveydenhuoltoon oikeutettuna opiskelijana pidetään opiskelijaa, joka opiskelee 
opintotukilain mukaiseen opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa. Aikuislukioiden opiskelijat 
eivät ole näihin palveluihin oikeutettuja. 

Lääkärikäynnit hoidetaan normaalisti omassa terveyskeskuksessa. Äkillisissä sairaustapauksissa voi 
käyttää Kaarinan terveyskeskuksen päivystysvastaanottoa. Ajanvaraus (02) 588 2000. Lääkärikäynnistä 
peritään maksu, ellei se kuulu koulun vakuutuksen piiriin.   
 

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 
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https://drive.google.com/file/d/1uKv-cnrowf3tpB-mvMHp7JiVZ2DhIWO7/view?usp=sharing 
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